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Prefácio

Pela originalidade de sua temática, pela profundidade das pesquisas e pelo arrojo de suas
linhas, diríamos arquitetônicas, esta obra é única no gênero em toda a literatura mundial.
Que eu saiba, é o primeiro documento de erudição que se propõe a investigar, em amplitude
jamais tentada, as complexidades e os enigmas suscitados por um livro que se põe como de
um escritor morto que se vale da intermediação instrumental de uma pessoa ·ui'ua.

Não que seja Balzac o primeiro autor famoso a escrever depois de morto, e, certamente,
não será o último. Charles Dickens, falecido a 9 junho de 1870, já no Natal de 1872, retomava
O Mistério de Edwin Drood, no exato ponto em que a morte viera interrompê-lo.
Utilizou-se, para tanto, de um jovem mecânico americano, de escassa formação cultural,
deixando bem evidenciadas sua identidade e sua técnica literária, a ponto de não saber o
leitor desavisado onde fica a cicatriz porventura deixada pela clivagem nos textos, simples
mente porque não há cesura à vista. Dispomos de testemunhos convictos e convincentes
quanto à autenticidade da autoria de Dickens morto, mas não me consta que um estudo
semelhante a este que o leitor tem agora diante de si haja sido empreendido sobre o novelista
britânico.

Cuida-se aqui de um romance intitulado Cristo Espera por Ti que se apresenta como de
autoria de Honoré de Balzac, através do sensitivo Waldo Vieira, médico, dentista e,
posteriormente, empresário.

Osmar Ramos Filho, autor deste estudo, não se ocupa especialmente das teses da
existência e da sobrevivência do espírito, por entender, provavelmente, que disso falam
inúmeros outros livros àdisposição do leitor.

Deste espaço precisa ele para expor o que tem a dizer sobre o objeto de sua dissertação.
Nem mesmo impõe sua convicção de que Balzac é autor da obra sob análise. O que ele se
propõe afazer é demonstrar que dificilmente alguém que não o criador da Comédia Humana
poderia tê-lo escrito.

Não que tenha sido fácil a tarefa, que tive oportunidade de acompanhar desde os seus
primeiros passos, ainda incertos, até o choque emocional das mais dramáticas revelações
autenticadoras da alegada autoria espiritual. E tanto mais surpreendentes são os resultados
alcançados por Osmar, quanto mais se penetra nas sutilezas e minudências do seu estudo.
Em primeiro lugar, porque Osmar, psicólogo por formação, não é, como usualmente se
diz, do ramo. Seu conhecimento de literatura não excederia os limites normais esperados
de uma pessoa de excelente nível cultural, aJeito à leitura, à reflexão e à manipulação de
idéias, mas não especificamente dedicado ao gênero, como um crítico profissional, por
exemplo. Outro aspecto: àexclusão dos papéis exigidos pelos procedimentos universitários
de praxe, Osmar não seria mais do que um redator de textos, e'não um escritor. De repente,
como que disparado por um estímulo fortuito, entra em ação todo um mecanismo insus
peitado que revela o escritor nato, dotado de seguro comandada palavra como instrumento
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12 Osmar Ramos Filho

de expressão, bem como das técnicas necessárias à armação e sustentação de trabalho de tal
responsabilidade.

Ao tomar o livro de Baliac nas mãos pela primeira vez, é pouco provável que tenha
passado pela mente de Osmar que ali estivesse, àsua espera, o desafio de um projeto de largas
dimensões, que lhe tomaria anos de estudo, meditação, sobressaltos, frustrações e alegrias.
Mais do que lhe teria sido possível perceber naquele momento, não era ele que escolhia o
trabalho; ele estava sendo escolhido, como que aprisionado em suas malhas invisíveis,
capturado como incauto e desatento pàssante.

Ficamos aí com direito a umas tantas especulações, não mais que ociosas, ainda que não
menos fascinantes. Que razões e motivações teriam levado Osmar da ocasional postura de
mero leitor-expectador à de alguém que se vê, súbita e irremediavelmente, envolvido pelo
tema? Que conjunto de eventos, circunstâncias e antecedentes teria armado a decisão de
verificar se, de fato, aquele era um livro de Balzac ou apenas um pasticho, mais ou menos
inteligente e bem urdido? O que se passa na intimidade de uma pessoa como Osmar, no
misterioso território onde o pensamento sequer se verbaliza (ou se conscientiza), mas que
o arrasta irresistivelmente para um projeto como esse, que raia pelo temerário?

Vejo-me forçado a frustrar a expectativa do leitor, possivelmente suscitada pela formu
lação de tais indagações - avisei que seriam ociosas - pois também não tenho respostas a
oferecer, senão algumas reflexões que seriam tidas e havidas por fantasias geradas sob a
pressão de um delírio. Sinto-me, contudo, impelido a dizer que, no meu entender, há de
existir um vínculo qualquer de Osmar com o livro, com as personagens e, afinal de contas,
com o próprio autor espiritual. Não me peçam para explicar o que fica dito. Delírios não
se sujeitam ao discurso da racionalidade, como bem sabe a psicologia, de que Osmar é um
.hábil conhecedor.

Mas há outro intrigante aspecto. Se é possível a um autor morto conceber e escrever um
livro, e se é possível inferir-se, com razoável margem de credibilidade, sua identidade (Le
style c'est l'homme même - ensina Buffon, na mais célebre de suas frases de efeito), então,
por que razão, ou com que propósito,teria Honoré de Balzac decidido escrever, depois de
morto, a obra intitulada Crísto Espera por Ti?

Consciente dos problemas que tem pela frente, na execução de seu intento, o próprio
Balzac "falecido" assim escreve na introdução, cujo título se resume num expressivo ponto
de interrogação:

- ...resol·vemos seguir nO'vas rotas - embora as possfveis reações da crítica
misoneísta -, saindo da criação estática do já conhecido, para demandarmos a criação
dinâmica do ignorado, sem renuncíar ao que somos. Permitimo-nos algumas inova
ções a que não estávamos habituado na Terra, pois nessa época de rádio, cínema e
televisão, há de se aligeirar as exposições. Se se pode julgar aforma aqui maispoética,
como se, por um lado, incorrêssemos em aparente retrocesso, proporcíonando conces
sões ao romantismo, demonstramos um avanço, por outro, ao nos utilizarmos de
~ários processos da técnica romanesca moderna.

Eis, portanto, uma postura que fica a meio termo entre o Balzac familiar, que se fixou
na obra acabada, herança cultural de uma época, e o novo Balzac, após o dramático processo
revisionista da morte, desejoso de exercer, como dantes, o mágico poder de narrar histórias.
Elas· situam-se agora no contexto de uma realidade ainda incômoda para muitos, mas
legítima, quand même, na qual ele próprio se insere como um de seus integrantes. Sua



palavra vem de uma dimensão na qual aspectos outros da vida, como sobrevivência do ser
àmorte corporal e a sucessividade das existências no plano físico, informam uma insuspei
tada realidade. Conceitos estes, aliás, que não lhe foram totalmente estranhos, enquanto por
aqui andou, metido no seu já descartado corpo físico. Duas forças, portanto, disputam suas
preferências: a que lhe sugere continue sendo o Balzac de sempre, e se repita, para melhor
identificação, e a que lhe propõe ser um Balzac renovado, na posse de uma diferente
mensagem, a repassar aos seus leitores terrenos. Opta ele por uma solução de compromisso,
uma resultante, permitindo-se "algumas inovações", mas "sem renunciar" ao que fora. Não
lhe escapa o risco que corre perante aqueles que rejeitam liminarmente a novidade 
"misoneístas", no seu dizer -, cujo julgamento antecipa, sem os temer. Que sabem esses do
que se passa na dimensão em que agora vive ele?

O problema de sua identificação como autor do texto que subscreve parece ocupar
exíguo espaço na sua mente, mas não é bem assim. Ele deseja ser reconhecido como Honoré
de Balzac, o criador da Comédia Humana, para que a mensagem contida no livro póstumo
-no mais rigoroso sentido semântico do termo - seja entendida como testemunho de uma
realidade paralela ainda ignorada por muitos, seja porque não sabem, seja porque não
querem saber dela. Que outro poderia ser, senão o romance, o veículo para um romancista
dizer o que pensa de tudo isso?

A solução encontrada pelo autor espiritual para conciliar aspectos que aparentemente
se chocam e se anulam - o antigo e o novo Balzac - faz justiça ao seu gênio criador e àsua
admirável técnica de contador de histórias.

Seu livro é o que se poderia catalogar como um roman à ele/, no sentido de que constitui
primorosa peça de relojoaria, montada com a precisão e a meticulosidade de umexcelente
artesão que tudo sabe do seu ofício. Mais uma vez, é o caminho do meio a sua escolha, entre
a tentação fácil eto óbvio excessivo e a sutileza do suficiente, sobriamente dosado para
estampar as marcas da autenticidade na sua criação literária. Sem o talento para prosseguir
de onde ele deixara a sua obra de "vivo", o pastichador teria permanecido nos estreitos
limites da repetição, que o autor caracteriza como "criação estática do já conhecido". Para
obter os efeitos especiais desejados, Ba1zac-espírito construiu sua narrativa em cima de uma
obra de engenharia literária fora do alcance de imitadores, mesmo talentosos - na qual
inúmeros elementos, incontáveis mesmo, constituem indicações que poderão permanecer
ocultas e passar despercebidas ao olhar distraído do leitor apressado, mas que se revelam
com claro sentido e propósito àescrutação daquele. que, no dizer evangélico, tem olhos de
ver.

Aqui entra o nosso Osmar Ramos Filho, a partir da pergunta formulada pelo próprio
Balzac, ao abrir o texto com que se apresenta ao leitor: "Será mesmo?".

Começava, naquele momento, uma das mais fascinantes e curiosas aventuras intelectuais
que se possa desejar, qual seja a .de apurar se um texto que pretende ser de autoria de um
Balzac morto oferece condições mínimas de credibilidade para aceitação como tal.

A pesquisa virou obsessão, o estudo assumiu proporções e características de uma
inesperada tarefa arqueológica que abrangia disciplinas aparentemente desconexas entre si,
como viticultura, medicina, história, música, geografia, pulverizadas todas em informações
verificáveis e identificáveis com a obra do Balzac 'vi'vo. Desvelava-se um plano consciente
para dotar o livro de elementos comprobatórios, não sóno estilo, mas na estrutura da
narrativa, nos simbolismos, na tradicional precisão dos informes, nas idiossincrasias e nos
cacoetes balzaquianos. Tudo isso, porém, sem reduzir o livro àcondição de uma tese, o que
teria sido válido e significativo, mas dissonante de sua natureza e dos objetivos a que se
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propunha. Em outras palavras, os inúmeros elementos identificadores não interferem com
o fluxo da narrativa e não a sufocam, nem a desvitalizam; ao contrário, asseguram-lhe a
adequada ambiência, no tempo e no espaço eleitos, onde permanecem à disposição da
paciente argúcia de uma pessoa como Osmar Ramos Filho. Ou será que estão à espera do
pról?rio, e não de outro?

E ele a personagem que faltava para que, ficando como que de/ora, pudesse abrir a caixa
preta em que vieram embaladas as cifras do texto. É ele que percebe, para além da
transparência da narrativa, o traçado de um propósito, o de dotar a obra de condições
suficientes para que fosse reconhecida sua misteriosa e previsivelmente controvertida
autoria.

Meus respeitos aqui ficam consignados a Osmar Ramos Filho pela singular tarefa que
conseguiu levar a termo, produzindo um estudo de categoria internacional, domelhor nível
cultural e técnico, apoiado em exaustiva pesquisa, apresentado numa linguagem precisa e
elegante, com argumentos convincentes, e que, finalmente, não se impõe dogmaticamente,
nem exige aceitação servil. De minha parte, não hesito em me declarar convicto da
legitimidade da autoria, mas suspeito de que o recado de Balzac morto se dirija mais aos que
ainda rejeitam a realidade espiritual do que àqueles que, como eu, se confessam familiariza
dos com ela.

Retomando, pois, as indagações alhures formuladas, sugiro decidi·las da seguinte maneio
ra: sim, pode um autor morto escrever novos livros, e, sim, é igualmente possível reunir
suficiente evidência para identificar-se, levando-se em conta que algo mudou nas suas
estruturas psicológicas e filosóficas, desde que submetido ao processo renovador da morte,
mas que, paradoxalmente, ele ainda é o mesmo.

Quanto às motivações do autor, não exigem grande esforço para entendimento. Da
dimensão em que se encontra, Honoré de Balzac manda notícia da realidade espiritual.

Restaria uma última indagação a responder. Por que Osmar Ramos Filho? E esta reclama
certa elaboração preliminar.

Declarou Jorge Amado, em entrevista à televisão brasileira, que a obra de ficção, pelo
seu conteúdo fabulístico, pressupõe certo grau de cumplicidade entre autor e leitor. É
realmente o que se passa. No caso do livro póstumo de Balzac, contudo, não se trata de
ficção, no sentido habitual do termo, e, sim, de uma realidade maquiada o suficiente para
garantir discretos anonimatos. A cumplicidade coloca-se, aqui, entre o autor espiritual e o
meticuloso analista que transcende a mera condição de leitor. De alguma forma que se
afigura algo mágica, as chaves dos segredos e propósitos do autor foram parar nas mãos de
Osmar, que, com ela, abriu para nós outros a inteligência do texto, o qual, por isso e de
repente, deixou de ser mais uma novela de Balzac - o que já seria da maior relevância - para
assumir as características de um testemunho.

Desejoso de entender melhor sua obsessiva entrega pessoal a um projeto de tal enverga
dura, perguntei a Osmar o que teria ele a ver com tudo aquilo. Ele respondeu, desta vez sem
palavras, com o seu robusto riso. Fiquei com a impressão de que, se me fosse dado ver o
invisível, teria flagrado Balzac, confortavelmente instalado na névoa de sua realidade lI,
também a sorrir.

Contento-me, pois, em tatear o vulto difuso de complexidades e cumplicidades que
velam outros tantos mistérios. Respeitemo-los, pelo menos por ora.

A palavra final é esta: seja qual for a postura do leitor, o trabalho de Osmar Ramos Filho
confere à literatura mediúnica novas dimensões e outro patamar de respeitabilidade.

Quanto ao misoneísta que, porventura €lU por desventura, demorar seus argutos olhos



o Avesso de um Balzac Contemporâneo 15

por estas mal traçadas linhas, sugere-se-lhe que aguarde vez e hora de sua inexorável
transferência para o que vimos rotulando de realidade lI. Nada terá a perder senão alguns
equívocos.

Pode ser até elegante e aplaudido o erudito discurso do intelectual agnóstico, ao qual a
atitude de descrença, supõe-se, confira status, mas, a crer-se no recado de Balzac, umas tantas
surpresas estão na outra dimensão - au delà, dizem os franceses -, àespera de muitos, como
o Cristo à espera de Charlotte.

Her111Ínio Corrêa de Miranda
28/29-10-1988





Notas Introdutórias à Guisa de Explicação

Temos condenado os fatos em lugar de acusar a imperfeição
de nossos instmmentos.

Balzac1

Esse é um projeto que a muitos parecerá ridículo, quando não absurdo: o de tentar, ao
mesmo tempo, a explicação de um romance psicografado, dos pontos de vista histórico,
artístico e filosófico, e deslindar todas as suas características essenciais, para poder compa
rá-las com a obra de Balzac - a pretendida autoria -, um dos maiores escritores que já houve,
pela sua contribuição fundamental ao mais rico e mais popular dos gêneros literários - o
romance moderno. .

Nosso engajamento à 'excentricidade' de tal empresa tem, contudo, sua história:
Em 1969, recebíamos do governo belga uma bolsa de estudos para a Universidade de

Louvain, onde deveríamos permanecer durante quatro anos para a obtenção de uma
especialização em psicologia clínica. Em nossa permanência, travamos conhecimento com
uma universitária lisboeta que, igualmente, completava seus estudos de língua e literatura
francesas. Sua tese de doutorado versava sobre um dos romances inacabados de Balzac,O
Deputado de Areis, e essa convivência permitiu-nos familiarizarmo-nos com seu trabalho,
despertando em nós o gosto pela obra do romancista que por todos esses anos vimos
examinando. Lembramo-nos de que uma das partes mais interessantes era um estudo sobre
um pasticho, a tentativa de Charles Rabou, mancomunado com a viúva do escritor, de
completar, decuplicando-o, o citado romance.

Em maio de 1983, inesperada coincidência colocav,a-nos em mãos uma outra contrafação
do genial romancista, agora sob o invólucro de uma psicografia. Conduzíamos uma amiga
a um centro espírita, em nossa cidade natal, quando fomos agraciados com o volume de um
romance, trazendo o tÍtulo bastante piegas de Cristo Espera por Ti, psicografado pelo
médium Waldo Vieira, que logo nos pareceu um outro Rabou, a serviço de suas próprias
convicções.2

Tal literatura não nos era de todo estranha. Já nos habituáramos a vê-la na estante de
uma tia, em cuja residência, num subúrbio do Rio de Janeiro, com freqüência nos hospedá
vamos, quando estudante na Universidade Federal. Inéditos Victors Hugo, Tolstois, Eças
de Queiroz, Camilos Castelo Branco permaneciam desprezados pela nossa curiosidade,
enfileirados nas prateleiras.

1 Balzac. Ursula Mirouet. (CH VaI. V, pág.66.)
2 1983 é o ano da segunda edição do romance, com uma tiragem de 15.000 exemplares. A

primeira, publicada em 1965, foi de 15.200.
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o mesmo não iria acontecer com o 'apócrifo' Balzac de tantos anos após, uma vez que
houvera, nesse intervalo, uma intimidade com o grande romancista, através mesmo de seu
primeiro pastichador conhecido.

As resist&ncias que normalmente decorrem dos preconceitos a que está sujeito esse
g&nero de leitura haviam sido vencidas por aqueles já citados eventos antecedentes, que
vinham, dessa forma, liberar e até exigir o gesto aparentemente tão simples de abrir um
volume para começar a examinar o seu conteúdo.

Ainda assim, lembramo-nos de nossa última reflexão, antes de iniciarmos a leitura,
quando ponderamos a nós mesmos que o autor poderia ter feito por menos um Anatole
France, um Pierre Loti talvez, onde os riscos certamente seriam menores Mas, imitar a
complexa estrutura da obra balzaquiana requereria, como disse Paulo Rónai, um escritor
de g&nio não inferior ao de Balzac, que lhe conhecesse profundamente o trabalho literário
e possuísse ainda o dom raro do pasticho.3 Foi o caso de MareeI Proust, no seu admirável
"Caso Lemoine", contado por Balzac. Rabou, como provaram os críticos, decididamente
era um imbecil, e meteu Balzac morto nas piores trapalhadas. Afirma, contudo, o visconde
Spoelberch de Lovenjoul que fora o próprio escritor quem, durante sua última e fatal
doença, encarregara Rabou, seu velho amigo, de terminar O Deputado de Arcis4 (Ele havia
colaborado com Balzac em 1832, numa coletânea de histórias, intitulada Comos Pardos).
Henri de Longnon e MareeI Bouteron, sem confirmarem essa versão, citam uma carta
inédita da viúva de Balzac, a ex-condessa Hanska, escrita em21 de abril de 1851, a Dutacq,
na qual diz ela que, voltando a folhear os preciosos manuscritos, só via o Sr. Rabou como
pessoa capaz do trabalho mais difícil, o de acabar o romance, cuja segunda parte nem sequer
havia sido esboçada, lamentando, ainda, só dispor de indicações incompletas. Foi justamente
a extensão, prevista, da parte inacabada, qu~ ocasionou o fracasso da empresa de Rabou.5

Proust, que um extraordinário acaso dotou dos tr&s requisitos da exig&ncia de Rónai,
talvez deva seu sucesso, ao contrário do que aconteceu com Rabou, à exigüidade de seu
trabalho, que não ultrapassa cinco páginas.

Como se haveria um médium, na ousadia de trezentas e vinte e cinco?...
Seria lógico pensar que isso dependeria do grau de exig&ncia da comunidade. religiosa

para a qual escrevera. Mesmo, porém, a um rápido exame, constatar-se-ia facilmente - pelo
número de publicações, a variedade de médiuns e racionalizações conceituais dos diferentes
níveis de fidelidade na transmissão das mensagens - o fato de reinar aí, nesse digesto literário,
uma enorme tolerância, indo do medíocre ao inteligente, sem nenhum prejuízo as convic
ções de seus crentes.

Por isso, à medida que aprofundávamos nossas instigações ao texto, dele obtendo
respostas surpreendentes, mais intrigados nos sentÍamos por não sabermos a quem poder
se-ia dirigir tal precisão de informações.

Fazendo recrudescer essas perquirições, constatávamos, muitas vezes, que o texto, em
lugar de se exaurir, passava a exibir uma leitura que diríamos inscrita em um seu inconscien
te. E foi assim que uma autoria fóssil começou a surgir, localizada para além daquela outra,
que acreditávamos tão-somente responsável por um pasticho. Sua natureza, ainda que cada
vez mais próxima daquilo que supuséramos uma ing&nua proposição da obra, não nos

3 Balzac. A Comédia Humana, Ed. Globo, 1952, voI. XII, p. 205.
4 S. de LovenjouI. Histoire des Oeuvres de Balzac, p. 114.
5 Balzac. La Comédie Humaine, Ed. Conard, VoI. XXI p. 444.
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intimidou; procuraríamos defini-la com a nossa arqueologia, que iria, entretanto, deman
dar-nos um trabalho ingente.

Referimos, há pouco, que nosso conhecimento da obra do grande romancista era
relativo, mas tivemos, então, de examiná-la em sua totalidade, a partir do texto que, no caso,
nos servia de referencial. Em se tratando de Balzac, foi uma empresa extremamente
exaustiva, haja vista que s6 a Comédia Humana constitui um título coletivo abrangendo
oitenta eseis romances enovelas. Em sua edição francesa, preenche mais de onze mil páginas,
esua leitura, segundo R6nai, demandaria uma hora diária de exercício durante quatro anos,
e ainda lhe acrescentamos os ContO$ Drolátú:o$, deliciosa coletânea de contos libertinos,
escritos na língua do século XVI, à maneira de Rabelais; e, mais, a obra da juventude, com
aproximadamente oito volumes, sem falarmos em outras obras menores, na vastíssima
correspondência e nos textos dos críticos.

A palavra gênio é, às vezes, aplicada com tão pouca propriedade a talentos tão pequenos,
que se é tentado a duvidar da realidade daquilo que ela designa. O gênio difere do talento
não pela natureza, mas pelo poder. Ultrapassa o que se pode esperar de um ser humano. O
microcosmo balzaquiano contém duas mil personagens. Trata-se, aí, realmente, do gênio,
indiscutível, torrencial, inimitável. Por isso conclui André Maurois que pastichar dez
páginas de Balzac é fácil; Proust fê-lo maravilhosamente. Mas, páginas de Balzac não são
Balz,ac, e pastichar toda a Comédia Humana seria criar um mundo.6

E esse, justamente, o grande desafio, e para que o leitor possa sentir a que ponto foi
assumido, devemos observar que, em nosso confronto dos textos psicografados com os
balzaquianos, encontramos a incrível soma de cerca de duas mil semelhanças, abrangerido
não somente a Comédia Humana, mas mesmo toda a obra do romancista. Foi exatamente
o que nos obrigou a uma triagem, para aproveitamento das mais expressivas, certos, no
entanto, de que ainda assim o leitor se ressentirá da excessiva exemplificação. Espantoso,
porém, é que as reduzidas trezentas evinte cinco páginas do livro tenham podido comportar
esta cifra tão elevada de analogias, inseridas com absoluta adequação nas diversas passagens,
servindo, além disso, à composição de personagens e ao desenrolar de um enredo inteira
mente originais, com ressonâncias psicol6gicas e biográficas, tão sutis que se tornam difíceis
de tradutir de modo mais generalizado, exigindo o recurso paciente aos respectivos textos.

Essa 'menção às dimensões do livro não deve confundir-nos. O Cristo Espera por Ti
colocar-se-ia aproximadamente entre Eugenia Grandet e O Pai Goriot, romances de
proporções médias na produção do escritor.

A dissecação de seus múltiplos ângulos, a que nos incita o autor no prefácio, implicou
o recurso à crítica especializada, da qual nos servimos abusivamente, tomando de emprés
timo raciocínios, seqüestrando frases, imitando conclusões, a tal ponto que se tornou fácil
localizar um pasticho de fato - o nosso. Evidentemente, lançamos mão de tais recursos pela
6bvia e absoluta necessidade de nos apoiarmos em especialistas no assunto. Mas o que acabou
por se evidenciar foi uma submissão dos textos até mesmo às mais complexas exigências dos
pareceres críticos.

Se pensássemos atribuir ao livro uma designação segundo as categorias em que se dividiu
a Comédia Humana, incluí-Io-íamos, sem dúvida, pelas suas proposições, entre os "Estudos

6 Maurois, André. La Sagesse de Balzac, Le Livre du Centenaire, Flammarion Éditeur, Paris, 1952,
p.326.
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Filosóficos", cuja tese central, segundo Félix Davin, é: "o pensamento mata o pensador",
quer dizer, uma idéia chegada a demasiada intensidade, ou um sentimento violento em
excesso, destrói o organismo humano. A Pele de Onagro é a melhor ilustração dessa tese.
No Cristo Espera por Ti, ela se exemplifica, principalmente, através do protagonista
masculino do enredo, o dr. Barrasquié, que se consome em função da obsessão de preservar
um segredo.

Por outro lado, é flagrante o caráter apologético da obra, e atribuí-lo meramente à sua
natureza espírita seria um engano. A primazia dessa configuração é inequivocamente
balzaquiana.

Como nos diz Bertault,7.Balzac foi o iniciador do romance apologético, gênero que jazia
abafado por autores cansativos e medíocres. O Médico Rural, O Cura da Aldeia, O Avesso
da História Contemporânea foram as revelações que reabilitaram a inspiração romanesca,
e a matéria de arte era extraída do cotidiano, dos costumes contemporâneos e mesmo das
camadas populares. Nada é caduco na sua obra apologética. Ela confere-lhe, aos olhos dos
crentes, um tÍtulo de glória que eles não deixarão prescrever, pois continua a operar o que
o autor visava: uma influência sobre os espíritos, uma influência favorável ao bem estar das
massas, a seu progresso moral. Balzac destacava da vida humana as grandes leis que a
dominam. Mostrava, pelos fatos, que os indivíduos, como a sociedade, expõem-se às piores
provas, cada vez que se afastam do Decálogo; que neste reside o segredo do heroísmo.
Vemo-lo traduzir-se por virtude, em Benassis, Veronica Graslin, madame de la Chanterie e
seus discípulos, César Birotteau, o juiz Popinot, o marquês d'Espard, Bourgeat, o carregador
d'água, o notário Chesnel, o doutor Mirouet, Pierrette Lorrain, Ursula Mirouet, madame
Hochon, Margarida Claes, Eugenia Grandet e sua mãe; avelha camponesa mãe das "crianças
abandonadas" de O Médico Rural, etc.

Poderíamos, muito a propósito, incluir, da psicografia, os nomes de madame Lajarrige
e de sua filha, Constance, o do dr. Barrasquié, após sua reabilitação e conseqüente conversão.
Suas biografias, como as de todas as figuras da Comédia Humana acima citadas, propõem
nos as "Elevações cristãs sobre os mistérios da dor" ,8 cuja capa poderia ser ilustrada, como
o foi a de O Médico Rural, por uma vinheta representando Jesus carregando sua cruz.

Todos esses cristãos apóiam-se no solo firme das misérias tangíveis, a serem aliviadas;
das provas, a serem suportadas com toda resignação. Eles não se perdem em fantasmagorias.
Seu calvário e sua ascensão traduzem realidades. Cada qual sente tornar-se melhor no
convívio com tais pessoas, símbolos vivos da "verdade eterna", para a qual, dizia Balzac,
"todo escritor de bom-senso deve tentar conduzir nosso país" .

As raízes do romance, contudo, são múltiplas. Nele, aparecem quase todos os grandes
assuntos que ocupavam o espírito de Balzac. As ciências ocultas, o efeito devastador do
dinheiro sobre ricos e pobres, a captação de uma herança, a força da associação entre dois
seres, a miséria e a ambição dos humi1<ies e, embora de maneira velada, o problema do
homossexualismo. Este último aspecto é especialmente empolgante, pelo que tem de
auto-biográfico. Se há sobrevivências românticas, qual nos assegura o prefácio, elas não
deformaram nenhum capítulo e supostos exageros teriam de ser localizados unicamente na
descrição das cenas da espiritualidade, que, mesmo assim, seriam menos espiritistas que

7 Bertault, Abbé Philippe. Balzac, l'homme et l'reuvre, Hatier-Boivin, In-16, 1955, pp. 144/145.
8 Bossuet.
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balzaquianas. Apesar da reduzida extensão do livro em relaçã,o à vastíssima obra do
romancista, contém ele todas as características da arte de Balzac. E dessas gotas d'água que
sob o microscópio revelam a infinita riqueza da natureza pródiga. Sua grandiosidade trágica
pareceu-nos provir do fato de pretender relatar uma história verdadeira. Procuramos
identificá-la, numa tentativa de descobrir o caso real utilizado e transfigurado pela autoria.
Embora esse esforço tenha sido apenas começado, os poucos e interessantes resultados
obtidos até agora estão reproduzidos em nossos textos. Aliás, o insucesso de tal localização
não invalidaria a qualidade balzaquiana do romance. Para o romancista francês, as persona
gens reais não eram vistas como homens de carne, que viveram, mas, sim, como seres
simbolizados pelo trabalho da lenda, da história, das memórias ou das anedotas.

Outros seus grandes temas podem ser ainda registrados: os conflitos da alma e da carne,
a justiça de Deus substituindo os crimes deixados impunes pela sociedade, todos ressoam
ali, mais uma vez, numa polifonia sinfônica.

Romance complexo, perturbador, contraditório, que nos deixa ao mesmo tempo
insatisfeitos e perplexos. Autêntico romance de Balzac.





I - Examinando o Prefácio

Balzac não se recusou a aventurar-se nos misteriosos e perturbadores domínios do
ocultismo. Os fenômenos de dupla vista e de profecia, o magnetismo, a astrologia, a alquimia
interessaram-no apaixonadamente. Ele ajustava-os, com naturalidade, às suas concepções
religiosas e místicas, bastante pessoais. Nos seus romances UrsulaMirouet, O Primo Pom,
Os Comediantes Sem o Saberem, confere destaque ao magnetismo e à adivinhação. A Pele
de Onagro, A procura do Absoluto, Sobre Catarina de Médícis, Luís Lambert, Seráfita, que
são catalogados como "Estudos Filosóficos" e estão entre as mais célebres e mais surpreen
dentes obras balzaquianas (singularmente Sobre Catarina de Médícis) , tratam dos problemas
propostos pelo ocultismo, com a mesma preocupação de conhecer o âmago das coisas de
quando se voltava para os problemas puramente psicológicos ou sociais de A Prima Bete,
de Esplendores eMisérias das Cortesãs ou de O Médico Rural.

Por tudo isso, não é de se estranhar a linguagem escolhida no prefácio, objetiva e quase
irônica, para apresentar-nos o fenômeno da comunicação espiritual sem nenhum assombro,
como o faria um iniciado. Nesse vestibular do romance, onde ainda não estão presentes os
riscos de um comprometimento com a complexa estrutura da obra do grande escritor, não
deixamos, entretanto, de encontrar elementos passíveis de análise.

Obviamente, esse é o primeiro texto que se oferece a exame. De relativa extensão, como
uma nota introdutória, encabeça-o um sinal de interrogação algo enigmático, não fora a
pergunta que, propriamente dita, inicia o trecho, sugerindo a questão global proposta pela
obra. "E o leitor dirá: 'Será mesmo?'"

Também se está contido na pergunta um desafio, a própria resposta do autor parece, de
início, tentar dissuadir-nos de uma averiguação: "Decerto, quem nos conhece não espera
encontrar, nestas páginas, o mesmo Balzac, em tudo semelhante àquele de mais de século
atrás."

.Em trecho mais abaixo, entretanto, formula um convite a quem pretenda analisar com
imparcialidade os múltiplos ângulos da obra, afirmando poder ser aí encontrado "intrinse
camente" qual era. Esse advérbio, que parece direcionar-nos a camadas de maior profundi
dade, não nos fez, contudo, negligenciar informações encontradas na superfície.

Aceitando o desafio, deveríamos exigir um inventário quase completo, propondo-nos,
como objetivo primordial, a seriedade da construção.

Começamos pelas referências auto-biográficas: "( ) passamos enormes temporadas sem
vestir o burel, sem empunhar a pena, sem ingerir café " (p. 9)

Como o guerreiro adotou a sua armadura e a doméstica o seu avental de acordo com
as exig&ncias das suas profissões, o escritor adotou essa tÚnica comprida e branca, de
cachemira, para o inverno, e de linho, para o verãQ, porque ela facilmente se ajusta a todo
movimento, deixa o pescoço livre para respirar e, ao mesmo tempo, agasalha, porém não
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aperta, e talvez também porque, pelo fato de ser semelhante à cágula do monge, lhe faz
lembrar-se, inconscientemente, de que está empenl"k'ldo, por juramento, em cumprir um
preceito superior, e afastado do mundo e das seduções deste, enquanto a traz. Um cordão
trançado (mais tarde uma cadeia de ouro) cinge essa cágula branca de dominicano, e como
o monge usa a cmz e o escapulário, as armas da sua oração, Balzac usava, penduradas àsua
cágula, uma tesoura e uma dobradeira, os utensílios do seu trabalho. Vestido nessa túnica
mole e cômoda, passeia um pouco de um lado para o outro, a fim de que nele se desvaneça
a última sombra de sono, e o sangue circule mais ativanlente. 9

Feito isso, ele estava quase pronto para o trabalho, faltando-lhe, como bem lembrado a
propósito, ocombustÍvel, o café.

Michelet diz, em sua História da França, que, com a introdução do café, começou uma
nova época na vida intelectual da nação. Temos aí, sem dúvida, uma asserção exagerada.
Contudo, o que nos foi dado saber é que Balzac trabalhava com tal ardor que somente o
café podia sustentá-lo durante as suas longas vigílias. Abusou tanto dele que arruinou a saúde.
Alguém disse com razão: ele viveu e morreu de 50.000 xícaras de café.

Esse despojamento de hábitos, que a frase mediúnica enuncia, reforça ainda mais as
possíveis conseqüências do ócio de enormes temporadas distante do exercício literário,
como se quisesse criar uma racionalização para possíveis deslizes.

vutro handicap que ele faL: emergir é a barreira do idioma, quando nos diz que exercitou
por algum tempo a maleabilidade da formosa língua, até então estranha aos seus hábitos.

Segue-se a essa objeção uma frase evocativa de alguns outros pormenores da biografia do
romancista: "Agora não experimentamos desejos de nobreza e fortuna; as dívidas já não são
as da casa editora, da fundição ou da tipografia, são outras, de ordem moral." I

Paul Bourget definiu perfeitamente a posição política e religiosa de Balzac. "E uma
posição empírica, isto é, tendo sondado a natureza humana até onde pode um mortal
sondá-la, tendo reconhecido o poder da herança fisiológica e psicológica, o poder do
inconsciente e o poder dos hábitos e dos caracteres adquiridos, achou que eram absoluta
mente necessários ao homem e à sociedade freios, os únicos que lhe pareceram suficiente
mente eficazes, a monarquia e a religião católica."

Achou-se ÇJue ele devia essas convicções àinfluência de madame de Berny e da marquesa
de Castries. E possível. Mas, o certo é que, se ele não houvesse meditado sobre esses
problemas, e pesado, com imparcialidade, segundo seus próprios critérios, os argumentos
que lhe foram oferecidos, não os teria adotado.

Essa adoção levou-o a assumir certas mistificações que já mesmo em sua época o fizeram
objeto de ridículo.

Ao examinar os papéis administrativos relativos ao seu nascimento, pesquisadores imper
tinentes depararam com a falta, entre os nomes "Honoré" e "Balzac", da partÍcula nobiliária
"de", que o escritor sempre ostentava com vanglória tanto maior, quanto menos direito lhe
cabia de usá-la. Por outro lado, da certidão de idade do paivê-se que este é filho de um modesto
lavrador do sul da França, cujo nome se grafava Balssa e não Balzac.

O nome "de" Balzac, além de mais aristocrático, possuía também umsabor literário, pois
fora ilustrado, desde o século XVII, por Jean-Louis Guez de Balzac, um dos primeiros
membros da Academia Francesa, apelidado por seus contemporâneos "O Grande Epistoló
grafo" .

9 Zweig, Stefan. Balzac. Ed. Guanabara, 1946, p. 156.
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A facilidade em conceber planos mirabolantes para se tornar rico era bem conhecida de
seus contemporâneos. Philarete Chasles costumava dizer que ele tinha o hábito de propor
a certas pessoas um negócio de trinta milhões, fundado sobre o pão e o mel que venderia
dois cêntimos mais barato, comprando, para isso, todo o mel e todas as abelhas da Europa
e da África.

As famigeradas dívidas são referência que realmente não poderia faltar numa suposta
auto-confissão. Associá-las à casa editora, à fundição e à tipografia é traduzi-las nos seus
algarismos mais elevados.

O negócio da editora surgiu da idéia da publicação das obras completas dos clássicos
franceses. De início, La Fontaine; logo em seguida, Moliere. Balzac compra uma tipografia
pela ninharia de 30.000 francos. Como não entende do ofício, associa-se a um tipógrafo,
Barbier, a quem indeniza com 12000 francos pelo abandono de seu emprego. Mais 15000
francos são necessários para pagar a licença obtida graças à intervenção do conselheiro de
Berny (o marido enganado!). O investimento, na verdade, havia sido feito pelo senhor
d'Assonvilez, amigo da família. Ansioso por recuperar o primeiro capital, empresta-lhe
ainda um segundo. O pai de Balzac consente em entregar ao filho o montante cujos juros
lhe eram remetidos a Paris, ,durante os anos do aprendizado literário. A "Dilecta" empenha
outra parte de seus bens. E só pôr as máquinas em movimento. Além dos trabalhos da
editora, a tipografia aceitava encomendas vindas de fora - ou, antes, aceitaria, pois elas
escasseiam cada vez mais, e, ao cabo de poucos meses, a empresa torna-se deficitária nas mãos
do novo proprietário. Balzac conclui que a impressão ficava cara porque a tipografia pagava
caro os caracteres. Era preciso fabricá-los em casa. Daí, a compra da fundição. Balzac compra
uma, falida, e quase fica dono da situação. Conseguindo fabricar também o papel, alcançaria
total autonomia. Faltava apenas capital. O pagamento das dívidas não havia começado e a
casa exigia, sem cessar, novos investimentos. Barbier assustou-se e abandonou a sociedade.
A família de Balzac, depois de alguns meses de esforços, recusou-se a supri-lo de dinheiro.
Não havia com que pagar os operários, que recorreram ao Tribunal. A sra. de Berny,
alarmada, ingressou na sociedade. A essa altura, porém, nada podia impedir a debandada.
Em abril de 1828, a falência seria inevitável, não fosse a intervenção dos pais de Balzac, ciosos
da honra do nome. Liquida-se tudo, vendem-se a tipografia e a fundição. Para Balzac, resta
apenas uma dívida de uns 70 e tantos mil francos e... trauma bastante para ser lembrado,
mesmo mais de 100 anos depois.

Outra memória que lhe pode ser atribuída com correção é a que está contida logo no
início do primeiro parágrafo da página 10, referindo-se ao caráter mágico-religioso de
algumas de suas obras:

Nós) que fôramos criticado em vida pela crença no Mundo Espiritual) apagado
precursor do Espiritismo na Europa) assunto que) ainda não titulado assim) aborda·
mos especialmente em Seráfita) Luís Lambert e Úrsula MirouCt) voltamos para
redizer) com ênfase) que os romances não terminam na morte.

Essa é uma objeção sempre atual, mesmo entre os grandes críticos contemporâneos. Um
exemplo é a opinião do ensaísta inglês Raymond Mortimer, que não aprecia nenhuma das
incursões místicas do escritor, classificadas de estudos filosóficos, onde acha o desenho das
personagens fraco, requerendo tais assuntos, além do mais, imaginação poética, quando a
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de Balzac era essencialmente dramática. E acrescenta ainda que seus mais gritantes absurdos
não o incomodam, desde que evite o sobrenatural,1o

Esse sectarismo em nível literário, fazendo-nos perceber as objeções a que mesmo um
hipotético inédito estaria sujeito, já nos permite inferir aquelas que um romance mediúnico
sem sombra de dúvidas suscitará.

No parágrafo seguinte, da mesma página 10, um espaço a mais será aberto para dar
continuidade às racionalizações de possíveis mudanças do estilo, não obstante o autor
continue, simultaneamente, a garantir-nos fidelidade a 'si mesmo'.

Vemo-lo aqui distanciar-se das seguras referências auto-biográficas para aventurar-se no
campo da crítica, informando-nos da indispensável introdução de inovações exigidas pela
nossa época.

Vamos ao texto:

Refletindo, resolvemos seguir novas rotas - embora aspossíveis reações da crítica
misoneísta, - saindo da criação estática do já conhecido, para demandarmos a criação
dinâmica do ignorado, sem renuncíar ao que somos. Permitimo-nos algumas inova
ções a que não estávamos habituado na Terra, pois nessa época de rádio, cinema e
televísão, há de se aligeirar as exposições. Se sepode julgar ajàrma aqui maispoética,
como se, por um lado, incorrêssemos em aparente retrocesso, proporcionando conces
sões ao romantismo, demonstramos um avanço, por outro, ao nos utilizarmos de
váriosprocessos da técnica romanesca moderna. (p. 10)

Quem lê Balzac? pergunta Pierre Chardon, para, logo em seguida, dar-nos a resposta:

A venda de seus livros a partir dos fascículos avulsos contendo um romance completo,
e que custavam 50 cêntimos em 1914, até às edições de luxo contempormeas, nunca cessou.
Ajuventude não lê mais a "Comédia Humana", exceto em trechos escolhidos, e Eugenia
Grandet que se tornou um clássico. Balzac não foi feito para a juventude, ao menos a de
nossos dias: ele tem excesso de digressões, de descrições. O cinema e o romance policial
condicionam o gosto - que não conseguiremos medir - da rapidez,11

Reforçando ainda mais esse abalizamento, acrescentamos a opinião de Rónai:
"Os leitores de nossos dias, viciados pelo cinema e por uma leitura direta, rápida, visual,

se familiarizam um pouco dificilmente com esse estilo de dissertação" .12

Quanto a uma forma mais poética, é bastante compreensível e, por certo, não constitui
um retrocesso, de vez que a fidelidade a si próprio implicaria, necessariamente, concessões
ao romantismo.

O advérbio 'mais' seria assim como um reforço da maquiagem de um rosto que se
pretendesse fazer reconhecer, apesar das inovações.

Esse discurso aparentemente dirigido a uma crítica particularizada é, na verdade, uma
advertência perceptível a todo e qualquer leitor, dada a transparência flagrante de uma dose
muito superior de romantismo nos textos psicografados. Aliás, registra-se aí, talvez, a única

10 Mortimer, Raymond . "Introdução a Balzac". Channel Packet (O paquete da Mancha), The
Hogarth Press, London, 1942, pp. 41-57.

11 Chardon, Pierre. Expliquez·moi Balzac. Ed. Foucher, Paris, p. 61.
12 Balzacea Comédia Humana. Ed. da Livraria Globo, Coleção Tucano, 1947. p. 113.
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discrepância entre o romance mediúnico e a obra balzaquiana, mas intencionalmente
utilizada.

Reconheçamos, contudo, através de Pierre Laubriet, o plausível da preocupação do autor.

Pela sua facilidade em se evadir em direção ao lírico e ao oratório, pela emoção que
ele tende a comunicar ao leitor, procurando o efeito e às vezes fazendo uso de uma ligeira
declamação, seu estilo se colore de um romantismo que é ao mesmo tempo o reflexo da
época e o da personalidade de Balzac, pronto a introduzir a poesia na prosa para enobrecer
sua forma,13

Falando-nos de outro aspecto original da obra, materializado agora em uma personagem
cujo retorno se fará através da reencarnação, ele lamenta o fato de haver faltado essa chave
à Comédia Humana. Ouçamo-lo justificar-nos essa desvantagem:

As vidas sucessivas ampliam ao infinito as perspectivas da existência física. Na
Comédia, se os comparsas voltam de obra em obra, acabam semprepela morte; aqui,
as personagens regressam, em outros corpos, de existência a existência, aperftiçoando
caracteres e ideais. (p. 11)

A ousadia do recurso seria enormemente discrepante, se outra fosse a autoria pretendida.
Balzac, contudo,enseja-o, não apenas pelas concessões "supersticiosas" que fez em sua obra,
mas, antes de tudo, pela mencionada inovação de fazer retornar a personagem.

Essa volta sistemática das mesmas criaturasdentro de diversos romances era, em verdade,
invenção originalíssima e de grande alcance, cujo mérito cabe exclusivamente a ele. Por meio
dela, o escritor pretendeu eliminar a maior imperfeição inerente ao gênero, qual seja, a
incapacidade de dar uma ilusão completa da realidade, justamente em razão das limitações
a que, por força, está submetido. O romance, em geral, está encerrado dentro dos planos de
uma construção que não se observa na vida. Não assim os romances de Balzac: estes não
começam nem acabam. Cada um traz sementes que vão germinar além do fim e, por sua
vez, apresenta o desenvolvimento de germes lançados em um ou mais romances anteriores.
Morrendo a personagem principal, as outras continuam a própria vida, esperando a sua vez
para passarem ao primeiro plano. Esta que se nos depara feliz, num romance, encontrá-Ia
emos infeliz, numa novela; de um livro para o outro, as personagens envelhecem; os
membros da mesma família têm, cada um, a sua história, contada em obras diversas.

Anulada, pois, a barreira da morte, coube ao autor simplesmente ampliar a inovação.
Informa-nos, depois, já não ter a mesma preocupação em ser historiador de costumes ou

concorrente do registro civil. Afirmação algo modesta, considerando-se que o número de
personagens aparece reduzido apenas em relação às proporções da obra. Já a imensa
fisionomia de todo o primeiro quartel de um século é pintada de modo nada menos rigoroso
que o do grande romancista.

Acrescenta, por fim, que alguns nomes foram propositadamente trocados, à vistade as
ocorrências alinhadas serem, de certo modo, recentes,aregação que naturalmente nos causou
a maior estranheza.

13 Laubriet, Pierre. Un catéchisme esthétique - Le chefd'oeuvre inconnu de Balzac. Ed. Didier, 1961,
Gr.ln-8°,p.127.
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Não se importando em conotar como relativamente recentes acontecimentos decorridos
há quase dois séculos, deixa-nos a impressão de estar apenas querendo reeditar-nos uma
ambígua preocupação com o anonimato, que costumava expressar em suas obras.

Exemplo disso é o que se pode ver, logo no início de O Gabinete das Antiguidades:

Numa das menos importantes prefeituras da França, no centro da cidade, na esquina
de uma rua, fica uma casa. Mas o nome dessa rua e o dessa cidade devem ficar em segredo.
Todos apreciarão os motivos dessa sábia reserva exigida pelas conveni~ncias. Um escritor
toca em tantas chagas ao fazer a análise de seu tempo! (CH Voi. VI p. 553 GA)

Mas esse segredo é quebrado pelo próprio Balzac, que, fazendo figurar nessa narrativa
as mesmas personagens de A Solteirona, evidencia tratar-se de Alençon.

No Crísto Espera por Ti, ao instituir Carcassone como cenário da história, não estaria
da mesma forma ameaçado o anonimato, na aparência tão ciosamente defendido?

** >',

Observação:

O leitor certamente, como nós próprios, há de estranhar a utilização de maiúsculas na
primeira palavra de cada capítulo. Por exemplo:

Capo I p. 12 - EU VIVER num corpo de homem?!
Capo TI p. 16 - MUITO tempo permaneceu...
E assim por diante.
Madeleine Fargeaud,14 assinalando esse mesmo pormenor em A procura do Absoluto,

justifica-o como oriundo do desejo de generalização de Balzac, preocupado em assegurar à
sua obra uma verdade eterna.

14 Fargeaud, Madeleine. Balzac et la recherche de l'Absolu. Librairie Hachette, Paris, 1968, p. 569.



II-OENREDO

Através do papel que desempenham no enredo as personagens,
ocenário eamúsica, quisemos evidenciar, em várias passagens
da composição mediúnica, a influência da concepção teatral.
Após elaborar um resumo da ação, demo-nos conta de que
estamos mais na ópera do que no teatro, pois, ao suprimirmos
o décor e calarmos as melodias, vistos e ouvidas em todo o
decurso da narrativa, asúmulada história apareceu-nos apenas
como um libreto que consultamos pouco antes de se levanta
rem as cortinas.

Nos espaços espmtuais, Charlotte, desencarnada há vinte e nove anos, após uma
existência cheia de crises convulsivas, revolta-se ante a iminência de nova encarnação, agora
em corpo masculino, o que se lhe afigura um roteiro de vida enérgico demais. Ajudada por
Zéfiro, mentor espiritual, aceita a nova condição.

Assiste, então, a uma projeção de pensamentos que a faz contemplar, como num écran,
um desfile do pretérito, para assim obter apreparação necessária àconsecução de novo plano
de vjda. As cenas passam-se no Midi da França, no antigo Languedoc, em Carcassone.

E véspera de Páscoa; comemora-se a Ressurreição, e a cidade está repleta de forasteiros.
Um padre, MareeI de Lapouyolade, procura, nervosamente, o amigo e ex-aluno, de
Toulouse, Jules, violinista parisiense em férias na província; os donos da casa, o médico
Barrasquié e sua esposa, Monique, irmã do musicista, estão ausentes, bem como os serviçais,
dispensados para os festejos. O padre confidencia ao amigo um sonho perturbador, em que
vê ambos assaltando e assassinando dois cobradores de impostos. Está apreensivo. Recolheu
grande soma em dinheiro, espórtulas da Semana Santa que deverá transferir aos cofres15 do
episcopado, e receia assaltos. O sonho aparece-lhe como um mau presságio. Jules, para
acalmá-lo, oferece-lhe um vinho especial,que apanhará na adega. Enquanto opadre o espera,
um vulto surge e ataca-o. Ele reage e, na luta, cambaleia de encontro ao parapeito que dá
para a rua, a 15 pés de altura, caindo e batendo a cabeça de encontro às pedras, mal
conseguindo chamar pelo amigo nos derradeiros momentos de vida. Jules volta da adega e
não encontra o padre. A multidão, já alterada pelos excessos de bebida, atribuindo às últimas

15 Justifica-se a apreensão do padre, pois adeposição do dinherroem um banco seria impossível
àquela época, dado ofato histórico de, somente a13 de fevereiro de 1800, (24 pluviôse Ano VIlI),
haver sido fundado, em Paris, oBanco de França; acenase passando no dia 12 de abril de 1800(22
germinaI Ano VIll), portanto apenas dois meses após, seria bastante improvável, e mesmo
impossível, em tão pouco tempo, já se haverem espalhado sucursais na província.

29
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palavras do sacerdote uma indicação do assassino, e cedendo, talvez, ao ódio cego pela
aristocracia, que se encarna no moço parisiense, invade a casa e arrasta-o àrua, apedr;ejando-o
até a morte. O assaltante, que não intentara matar, mas apenas furtar, tenta clamar em meio
à multidão, mas é também atingido por uma das pedras, e recua, desaparecendo. O médico
e a mulher, de volta do passeio, confundindo a cena com a malhação de Judas, aproximam-se.
Percebendo o que de fato se passa, a moça desmaia e perde o filho que esperava, após 5 anos
de um casamento estéril.

Não se encontraram vestígios de álcool no corpo do cura, o mesmo não podendo ser
comprovado no cadáver do rapaz. O clero aceitou a versão popular de embriaguez e uma
possível discussão entre os dois, e negou ao moço lapidado qualquer assistência religiosa,
por ocasião das exéquias. As características da ocorrência anularam as pesquisas policiais.
Talvez à força de secreto remorso coletivo, o sangrento episódio foi esquecido na cidade.
Monique, que perdera, a um só tempo, o filho, o irmão e o amigo, tornou-se triste e
deprimida.

Cinco anos são decorridos. Florian, o médico, pensara, a princípio, em transferir-se,
deixar a cidade, mas decidira esquecer, sem permitir que o sucedido lhe impusesse decor
rências ao exercício da profissão. Sua esposa várias vezes engravidara e, em todas elas, perdera
o fruto da concepção. Na verdade, paira sobre o casal o predomínio de culpas deploráveis
do passado. Em existência não muito remota, aniquilaram rebentos; eis por que viera ele a
diplomar-se em medicina, devotando-se especialmente àobstetrícia. Desejando ardentemen
te ser mãe, Monique dispõe-se a consultar a Convulsionária, uma forasteira italiana que
diziam realizar curas impossíveis; mas deve, obviamente, vencer apreconceituosa resistência
do marido, que conquistara na cidade elevado conceito profissional, receando assim as
murmurações da província. Estudara na capital e partilhava a severidade das opiniões
cientÍficas a respeito daquilo que a cultura intelectual considerava charlatanice. Cede, por
fim, o médico, e tem lugar a primeira consulta espiritual. Deixam a cidade em direção ao
campo, onde se instalou amaga. O marido tenta, sem resultado, distrair a esposa, desper
tando sua atenção para o pitoresco da paisagem, onde se vêem grupos de animais, que ele
compara aos de Paul Potter.

Florian, que esperava encontrar uma bruxa decrépita, impressiona-se com a irradiante
beleza da italiana. Monique é duplamente reconfortada. A vidente, em transe, a faz
compreender as raízes daquela expiação, que se fixam no mundo há mais de três séculos,
quando dois amigos praticaram duplo crime (o sonho do padre Marcel). Seu irmão era
inocente. O casal, cúmplice indireto em transgressões anteriores, resgatava seu quinhão de
culpa. Ela receberia como filho o irmão que perdera.

O verdadeiro culpado da morte do padre, Narcise Fondanaiche, comparece à reunião e
se acusa perante todos os present~s. Florian delibera entregá-lo às autoridades, mas Monique
pede que o perdoe. O médico, menos por uma questão de condescendência que pelo temor
de arrostar, de novo, os riscos do desapreço social, acede ao pedido da esposa e presenteia o
delinqüente com expressiva importância, para que desapareça da cidade. Ambos, marido e
mulher, desejam o esquecimento.

Carla Sebastianini, a maga, serrio sáber, possui diversos tipos de mediunidade, sendo
assistida por espíritos de natureza múltipla, que lhe presidem a oscilação de sentimentos
entre o bem e o mal.

Florian, apaixonando-se pela vidente, passa a visitá-la regularmente. Monique espera um
filho. Vindo asaberque amoçanapolitana espera também um fruto da ligação afetiva, Florian
desperta. Aflige-se. Compadece-se e se esforça por estender-lhe auxílio mais eficiente, mas
está disposto a um ponto final. Passa a rarear os encontros, provocando o ressentimento e a
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revolta de Carla. Por outro lado, invoca a presença de sua única irmã, Mme. de Brezé, Marie
Louise, para uma temporada que abranja a época prevista para o nascimento do herdeiro.
Nasce Renet, o filho de Monique. No mesmo dia, o médico é chamado para atender a amante.
Ao chegar, a moça já dera àluz prematura menina, que desperta nele sentimentos contradi
tórios de compaixão e asco. Aproximando-se da parturiente, certifica-se de que ela já não vi.ve
mais, vítima de hemorragia fulminante.Vergado ao peso de profundas apreensões, o dilema
entre adotar a menina ou renegá-la sufoca-o. Acaba por encontrar razões para descartar-se da
responsabilidade direta, e entrega-a ao casal de empregados da casa, mediante polpuda paga.
Não tendo em mãos dinheiro suficiente, passa a comprar-lhes o silêncio, de imediato,
dando-lhes o que tem, tudo o que encontra nos bolsos, inclusive custoso camafeu de ouro que
pertencera àsua genitora.

Otempo prosseguiu sua marcha inexorável. Florian é um rico burguês e um profissional
muito competente, respeitado e estimado. Renet tem, aproximadamente, 20 anos, e não se
ausentou para estudos superiores, devido ao desmedido apego da mãe. Cuida do manoír da
família, transformando-se, a pouco e pouco, em ativo proprietário no setor de viticultura. O
médico é procurado em seu consultório por uma jovem que diz ser sua filha e chamar-se
Rossellane. Agride-o com insolências e exibe-lhe a jóia com a qual ele comprara o seu
desaparecimento e o silêncio do casal Bigorre/Margot. Passa aexigir-lhe dinheiro, sob ameaça
de escândalo, aumentando o preço e a chantagem a cada visita.

A conduta do médico, em casa, transforma-se. Ele, agora, é triste e sente-se esmagado. A
mulher percebe algum grave problema oculto. Ela, que em outros tempos recorrera aos
espíritos para sair de sua própria depressão, aconselha o marido afazer o mesmo, e propõe-lhe
visitarem madame Lajarrige, que conhecera havia poucas semanas, e cuja filha, Constance,
recebe comunicações do Além. Realizam-se várias reuniões de intercâmbio com o invisível,
numa das quais manifesta-se o espírito de uma jovem, Bílnia, que se afirma ligada à família
desde priscas eras. Floriansente-se mais acomodado àprovação. O próprio filho do casal passa
a freqüentar a casa das Lajarriges, esboçando-se um romance entre ele e Constance. Por
motivos de saúde, a senhora Lajarrige precisa ir a Paris, e as duas, mãe e filha, devem se afastar
por algum tempo. Monique quer fazer uma surpresa ao marido no seu dia natalício, indo ao
consultório, mas lá depara com Rossellane que sai. A situação complica-se. Ela passa da
desconfiança ao ciúme, Florían não tem coragem de se confessar; ela interroga-o, ele se
esquiva. Com as reuniões de intercâmbio espiritual temporariamente suspensas, pela ausência
das Lajarriges, vê-se Florian privado das consolações que haure nas palavras dos benfeitores
invisíveis. Propõe àesposa uma viagem de recreio a Paris. No regresso, acompanham-nos a
senhora Lajarrige e sua filha. Marca-se a primeira reunião espiritual após a viagem; manifes
ta-se através de Constance um espírito infeliz, que transforma sua face em máscara de tragédia.
Renet, sem alcançar o que se passa, desencanta-se e começa a afastar-se da noiva. Florian repele
Rossellane, aconselhando-a a trabalhar ou casar-se. Ao sair do consultório, ela esbarra com
Renet. Um plano audaz desponta-lhe no espírito. Elabora, friamente, um roteiro escuso para
promover outros caminhos de acesso àfortuna do médico.

Rossellane inteira-se de tudo o que pudesse referir-se àpessoa de Renet. Faz uma visita ao
manoír onde ocorre a vindima e exibe ao moço conhecimentos de traquejada viticultora,
adquiridos, no entanto, não mais do que dias antes, no intuito de captar a atenção do rapaz e
manejá-lo sem comiseração. Atinge o alvo, mais depressa do que esperava. O moço está
positivamente fascinado. Distancia-se cadavez mais de Constance enão se reconhece disposto
a dar-lhe uma explicação. Passa, mesmo, a considerar o seu dom mediúnico uma farsa e um
embuste. Agora, Rossellane comparece ao consultório e ameaça o médico com um casamento
incestuoso, que acontecerá tão logo ela o deseje, a menos que ele ceda a mais uma chantagem,
entregando-lhe vultosa soma. Ele rende-se ànova imposição, semsequersaber como levantará



32 Osmar Ramos Filho

os fundos necessários, e acaba colocando em suas mãos a impordncia indicada. Florian,
percebendo que o compromisso não fora cumprido, já que não notava qualquer alteração na
atmosfera moral do filho, tenta dialogar com Renet. Monique ensaia abordar ora o marido,
ora o filho, mas todos os diálogos fracassam, por inabilidade, receios, argumentos velados e
desconfianças mútuas, passando os três apulsarem ritmos diferentes, gravitandomentalmen
te em torno de Rossel1ane, embora em órbitas distintas. O estado de saúde do médico altera-se,
piorando a cada dia. Irresoluto e considerando-se um covarde, definha. Não tem forças para
se abrir e confessar tudo àesposa e ao filho.

Rossellane convence Renet a fugirem para Paris. Combinam um encontro na estalagem
L'Éperon àBroche. O rapaz voltaàcasa, onde o pai está pordemais doente. Apronta a bagagem
eesgueira-se pelo jardim para que não lhe retardem afuga. No entanto, antes mesmo de chegar
ao ponto combinado, já um ambíguo estado de espírito o domina. Enquanto isso, seu pai
piora ainda mais e, entre delírios, convulsões e frases febris, confessa seu segredo. Monique
cai desacordada.

O encontro de Renet e Rossellane dar-se-á na estalagem. O moço, a caminho, está em
dúvida entre o coração e a razão. Rossel1ane, por sua vez, a sós no quarto, experimenta uma
inversão de sentimentos. Impulsionada pelo egoísmo, despencara na angústia do irremediá
vel. Percebe que, de fato, ama Renet, quer e detesta, odí et amo, e sabe que, um dia, ele
descobrirá toda a verdade. Mostra sinais de profunda violência interior. Pedira vinho e taças
e, numa delas, lança o pó de diminuto frasco. Renet, ao tomar sua taça, tem um gesto de
gentileza, oferecendo à moça o primeiro gole. Ela vacila e o terror traumatiza-lhe a mente.
Faz-se entre os dois um abismo de silêncio. A mão do rapaz estremece, cai o vinho, escorre
pelo piso com o veneno. Ela sai em desabalada fuga que ele, atônito, não consegue impedir.
A moça tropeça nos volumes da bagagem deixada no patamar da escada, projetando-se ao
chão e fraturando o crânio. Margot, que os esperava embaixo, está mais inerte que a morta,
cujo corpo Renet colhe nos braços. Está rod7ado de faces estranhas. Acomoda-a sobre um
leito, em quarto que a estalajadeira lhe abre. E tudo o quanto pode. Retoma à casa, apenas a
tempo de encontrar o pai ainda com vida. Constance cai em transe e Bílnia apresenta-se.

Novamente nos espaços espirituais, Charlotte nota que algo de diferente ali se desenrola.
Quem fala já não é a figura da projeção, nem é Constance quem ora, mas tem àsua frente a
própria Bílnia. Acercam-se dela vários espíritos: Florian, Monique, Renet, Constance.
Pergunta, com surpresa, exteriorizando as suas simpatias na história viva de que fora ela só a
platéia: "Rossel1ane, onde está Rossellane?" O grupo silencia e ela, então, compreende haver
sido Rossellane! Mas não tinha sido a filha de Florian. Essa desencarnara poucas semanas após
o nascimento, e era Bílnia.

Bigorre e Margot apossaram-se de apreciável fortuna, sem o ônus da criação da menina.
Foram os herdeiros únicos de Carla. Nasceu-lhes Rossellane, reencarnação da Convulsioná
ria, que cresceu na suposição de ser a filha do médico e de posse da jóia com que ele comprara
o silêncio do casal, a mesma jóia que veio, depois, servir àdesvairada ambição de Margot.



111 - Primeiras Indagações

A primeira obra que consultamos, e a mais freqüentemente utilizada, foi o clássico
Créatures chez Balzac, de Pierre Abraham, ao qual recorremos como um teste preliminar,
indispensável à avaliação do grau de fidelidade da criação mediúnica, que justificasse o
engajamento numa pesquisa de maior profundidade.

Esse exaustivo estudo dos traços dos heróis balzaquianos, que nenhum balzaquista
desconhece, é uma obra de enorme complexidade e objetivos múltiplos, por isso mesmo
forçando-nos a arbitrar apenas um de seus ítens; escolhemos, por ser o mais amplo, o das
"Comparações", entendendo-se por tal, segundo o próprio crítico, o apelo de Balzac - na
descrição física das personagens - a uma noção que, em lhes sendo exterior, permite melhor
apreensão de seu aspecto.

Abraham ordenou e classificou essas comparações da seguinte maneira:

1) NATUREZA ANIMADA
a) As Paisagens
b) Os Vegetais
c) Os Animais

2) A HISTÓRIA
a) As Personagens Históricas
b) As Personagens Imaginárias
c) As Obras de Arte

3) A GEOGRAFIA HUMANA
a) Os Povos
b) As Profissões

4) OS OBJETOS
a) Os Metais
b) Os Minerais e as Pedras Preciosas
c) Os Tecidos
d) Os Objetos Diversos

5) O NATURAL E O SOBRENATURAL
a) Os Fenômenos Naturais
b) O Fogo
c) Deus e o Diabo

33
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Seria impossível extrair do presente capítulo as mesmas conclusões obtidas dos esquemas
de Abraham, que s6 a extensão da Comédia Humana pôde permitir.

a que se pretende é, tão-somente, evidenciar, nas restritas páginas de Cristo Espera por
Ti, comparações idênticas, permitindo um paralelo tão mais surpreendente, quanto menores
as dimensões deste.

1) NATUREZA ANIMADA

a) As Paisagens

Abraham começa por dizer-nos:
"Tão logo reunimos comparações referentes à paisagem, surpreendemo-nos ao mesmo

tempo de seu reduzido número e de seu caráter aned6tico."
1a descoberta - a descrição do rosto humano e a da natureza não apresentam em Balzac

nenhum traço de continuidade, mas somente encontros acidentais.

COMÉDIA HUMANA

M. Guillaume tinha "cabelos grisalhos tão
corretamente alisados e penteados em seu
crânio amarelo, que o faziam assemelhar
se a um campo arado."
Madame Vauquer tem um "rosto fresco
como uma primeira geada de outono".

o rosto do pai Rogron "lembrava vaga
mente um extenso vinhedo devastado pelo
granizo".

PSICOGRAFIA

Padre Marcel: "Na cabeça cúbica, a cabe
leira parece uma copa de árvore depois
da poda, não obstante a calva que lhe
amplia a coroa." (p. 26)
"A crueza da luz,entrando do jardim,
deixa ver as rugas precoces," de Moni
que, "a tez doentia, os olhos de amorte
cido verde, quais folhas de outono a
boiar no bistre das olheiras, o louro dos
cabelos que se apagam em nuanças de
linho".(pp.74/75)

Ou, à página 138, quando, em Florian,
"a paleta do tempo tingiu-lhe a cabeleira
de neve".
Em Rosselane, "o queixo é voluntarioso,
a tez mostra ardentes cores de terras
tropicais". (p. 143)

Depois de citar vários exemplos que se passam em regiões aquáticas, dos quais não temos
paralelo, Abraham tomará como termo de comparação as embarcações que as povoam. É
quando ele aproveita para citar a marquesa de San-Réal.

"Um talhe arqueado, esguio como uma
corveta, construída para correr, e que se
arroja sobre o navio mercante com uma
impetuosidade francesa, ataca-o e o afunda
em dois tempos".

Florian, observando Carla, enquanto
esta requisita os préstimos da camareira:
"Os formosos braços que ondulam em
gestos de baile, o busto de estátua de
proa, o rosto de camafeu, recortado em
moreno coral,"...(p.113)
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Embarcando ainda nesses horizontes ma
rinhos, Abraham assinala, sem nisso insis~

tir, a quantidade.de olhos "de um azul de
ultramar", assim como os "olhos verde
mar", de d'Halpersohn, ou "a pupila ver
de-mar pálido", de Beatriz.

Para retornar à terra firme, Abraham irá
falar-nos das florestas dos cabelos. A pri
meira que ele cita é a "abundante floresta
de cabelos negros", de David Séchard, que
nos lembra a cabeleira do jovem Balzac.

b) Os Vegetais

A gravidez realça "a luz dos olhos. de
límpido verde água" de Monique. (p. 28)

(Renet) "Vez em vez, assaltam-lhe a lem
brança os olhos de Constance, aqueles
olhos de mar, com o azul do mar, a
profundidade do mar e, mais recente
mente, com duas furtivas gotas de mar
prestes a se derramarem por sua causa".
(p.245)
Na mediunidade, o nosso exemplo já foi
citado; a cabeleira de Padre Marcel, pa
recendo uma copa de árvore depois da
poda. (p. 26)

Em Fondanaiche, elas são também
"frondosas". (p. 105)

Da floresta, descemos aos arbustos. Eles
servem para descrever tanto os cabelos '
"os tufos de cabelos embranquecidos de
Clousier" -, como sobrancelhas - "frondo-
sas como arbustos" -, em Cardot.

E para terminar, Abraham assinala também a presença de tufos noS diferentes acidentes
pilosos ..

"Tufos nas orelhas, no nariz, nos dedos, do barão Hulot".
Mas, nesse último, acrescenta-nos ele, já produzem "o efeito dos musgos que crescem

nos monumentos quase eternos do Império Romano";
E apesar de não possuirmos exemplo exatamente correspondente, retivemos a compa

ração por já nos ser familiar, quando, nos jardins da mansão de Florian, deparamos com
"meias de musgo" calçando "os pés das estátuas".(p. 137)

Em uma Outra descrição vegetal, ele nos fala do nariz bulboso e venado de Benassis, para
o qual n6s temos o "legume do nariz" de Fondanaiche. (p.105)

Os galhos e a madeira servem àdescrição das mãos.
A mão esquerda do conde d'Hérouvil1e "era coberta de pelos tão abundantes, mostrava

um encordoado de veias e de músculos tão salientes, que se assemelhava a algum galho de
faia envolvido pelos ramos de uma hera amarelecida".

As mãos de Godain "pilosas e em garra, nervosas, infatigáveis, pareciam feitas de uma
velha madeira".

Nosso exemplo tem origem no mesmo tronco: são "as raízes das mãos" de Fondanaithe.
(p. 105)

A árvore inteira servirá para precisar a estatura:

A saia deJoana "ressaltava bem o arqueado
do talhe, flexível como um galho de sal
gueiro".

"No talhe, cQm flexibilidade de salguei
ro sob o vento, as roupas" da irmã de
Florian "afetam um estilo apurado"... (p.
124)



36 Osmar Ramos Filho

A tez de um rosto é, de todos os caracteres, aquele que suscita mais imperiosamente as
comparações que estudamos.

Para exprimir a vigorosa'saúde de Luís Lambert, por ocasião de sua chegada ao colégio,
Balzac dirá que ela mostra uma "coloração quase vegetal".

De igual modo, o colorido do rosto de um cocheiro ser-nos-á traduzido, na mediunidade,
por uma "tez olivácea". (p. 90)

"...os perfis jovens ostentavam nos lá
bios a flor do sorriso" (p. 13)

A propósito, Abraham assinala vários exemplos de flores e de frutas, sem outra precisão
que o emprego dos termos no sentido próprio, metafórico ou simbólico.

A fisionomia de Eugênia Grandet, "calma
e colorida, bordada de claridade como uma
flor desabrochada, repousava a alma".
Em Beatriz, a baronesa de Guénic "tem o
aspecto dos esplendores desse agosto ar
dentemente colorido, cheio de flores e de
frutos, refrescado por celestes orvalhos".

Florine é um "botão cheio de promessa".

o "azul da íris" de Verônica "aumenta
como uma flor".

Luísa de Chaulieu julga-se "um belo fruto
verde" do qual tem a graça.

"Vendo Honorina", concebia-se "a verda
de dessa expressão: uma flor celeste!"

Mere Marie des Anges mostra uma "cama
da de palidez de açafrão".

Em Rossellane, ."Descora-lhe a morte
lentamente a flor rósea da mocidade". (p.
299)
Monique, "No deserto de seus dias, em
que o relógio do coração lhe bate o tem
po por badaladas de gemidos, o crepe da
tristeza imprime-lhe no rosto a delicade
za lunar da flor noturna, sem os arroubos
do sol"... (p. 75)
Rosselane, "Erecta, é uma flor humana
transpirando essência letal". (p. 294)
"As pupilas" de Rossellane "são vivas,
postas à flor do rosto". (p. 143)

Monique Barrasquié, percebendo-se es
téril, "sente-se vencida: flor sem fruto".
(p.79)
"Monique perde o fruto de seu esponsa
lício". "Estiola-se a flor humana antes do
suspirado desabrochar". (p. 71)
Debruçado sobre o corpo, um burguês
observa "a face" de padre Marcel, "que
minúscula flor vivamente rubra enfeita
de tragédia". (p. 48)

o lírio surge a partir de 1830 para as espáduas da condessa de Soulanges.
"Que espáduas! que brancura de líriol"
Fora o grandioso símbolo de 1836, que fornece o título ao romance de Madame de

Mortsauf, ele só aparecerá ironicamente, em 1847, sobre...

"a tez de lírio e de rosa" do gordo Philéas
Beauvisage.

Na mediunidade, ainda ironicamente, quem o descobrirá: será Renet, que apenas ouve a
música do amor" "daqueles lábios" de Rossellane, "que ele considera liriais". (p. 247).

Já no primeiro capítulo,

A cabeça de Zéfiro, o mentor espiritual,
"envolta no grisalho abundante da cabe
leira, lembrando estriga a entremear-se
de fios liriais". (p. 17).
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Monique, "desfaz naturalmente a severi
dade das tranças e a farta cabeleira rola
na Hbertação dos cachos flamejantes". (p.
114)
Já Margot expõe "os cachos cinéreos no
espesso das ondas caprichosamente as
sentadas em derredor da touca" (p. 121)
Em uma cena de amor entre Renet e
Constance, "Ele, arrebatado, toma-lhe a
destra, retira-lhe as luvas, beija-lhe as
pequeninas unhas em amêndoas" (p.
205)
Carla, à espera de Florian, tem "os olhos
amendoados a chamejarem entre os cí
lios recurvos. (p. 120)

As unhas de mademoiselle des Touches são
"rosas, talhadas em amêndoa".

"Honorina faz-se notar pelos cachos ne
gros dos seus cabelos ondulados".

A amêndoa serve à forma dos olhos e das
unhas. Os olhos da condessa de Soulanges,
de JuIia d'Aiglemont, de Ana, de La Palfé
rine, são "fendidos em amêndoa".

Os cachos impõem-se para descrever o penteado feminino da Monarquia de julho.
Apalavra aparece em 1840. Tullia tem...

"dois cachos de cabelo louro".

As de Clementina Laginska são "espécies
de amêndoas rosas onde a luz se fixa".

Mas é à rosa que são devidas todas as honras. A partir de 1830,

"os lábios, o queixo, tudo na fisionomia" "a boca" de Carla "seria semelhante ao
da condessa de Soulanges "é fresco como botão da rosa vermelha, se ele pudesse
um botão de rosa branca". A boca de Ester, exibir a sugestão de um sorriso". (p. 95)
"vermelha e fresca, era ~ma rosa que não
feneceria".

Mas Balzac tem uma predileção manifesta por uma certa família de rosas. Predileção que
parece nascer em 1834, o que nos é testemunhado pela tez da duquesa de Langeais, "onde
floresciam todos os encantamentos da juventude, onde a feliz oposição de um branco mate
contrastava com as cores da rosa de Bengala". E, ainda pelos lábios de Verônica, aos vinte
e nove anos: "eles haviam empalidecido. Via-se neles as frias cores da rosa de Bengala".16

Em O Lírio do Vale, com a intromissão de um inseto na frase, Balzac consegue
estabelecera efeito de um forte contraste com a delicadeza da flor:

16 Em toda a extensão da Comédia Humana, fora essas rosas de Bengala, a única espécie que
encontramos foi a de Jeric6, no romance Pierrete. Portanto, quando, na mediunidade, deparamos
com duas novas espécies - o Rosier Jacqueminot (pp. 25 e 155) e o Souvenir de Malmaison (pp.
181/82) - verificamos que, considerados os limites da obra, as citações constituem uma prodiga
lidade que, não s6 nos assinala a continuidade, como também caracteriza um recrudescimento
da preferência pela mesma flor. Assim como, na Comédia Humana, as rosas de Bengala são as
mais freqüentemente citadas, na psicografia o mesmo irá acontecer relativamente ao rosierjac
queminot.



c) Os Animais

Abraham assinala um único molusco, em toda a Comédia Humana.

"no viço transparente da mocidade",
Rosselane "parece uma flor ocultando
no âmago os vermes enojantes de pensa
xp.entos inconfessáveis". (p.236)
A página 225, é um momento da transfi
guração mediúnica de Constance: "O es
píri.to infeliz, através da jovem,
assemelha-se à lagarta ascosa sobre a rosa
de pétalas cetÍneas, nuvem de sombra
eclipsando a luz da estrela".
Ou, à página 27.8; "Uma flor não pode
ser condenada porque a lagarta lhe des
mancha a beleza!"

"Sente-se, intimamente, acuada qual um
animal se1vagem"...(p. 296)
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Como que para se opor àparcimônia desse único exemplo, a psicografia prodigaliza-nos
dois:. Florian,

"que sempre se acomodou à cidade, se
melhando caracol na concha, sente-se
qual se estivesse no estrangeiro". (p. 158)

À página 264, a mesma personagem:

"Experimentando tédio infinito de
tudo, encaramuja-se no tormento mo-
al" .r .

Essa representação da fealdade, nos dois .últimos exemplos, através do mesmo inseto,
assinala-nos uma escolha que veremos utilizada em Sobre Catarina de Medieis, quando a
sra. Saint James dirá, a prop6sito de um de seus convidados: "Ele é feio como uma lagarta".
(CH VoI. XVI, p. 606, CAT)

Balzac emprega pouco a comparação genérica, aquela que não leva à identificação da
espécie. Contudo, encontramos alguns exemplos.

O gesto de Stéphanie "tinha, como o de "RosseHane gira pelo quarto, ao modo
um animal, essa admirável segu:rança de de animal encantoado". (p. 270)
mecanismo cuja presteza poderia parecer
um prodígio em uma mulher".
"As maçãs do rosto de Farrabesche, more
nas e salientes, tinham um não sei quê de
animal".

"Quem não estremeceu diante do destino
daquela moça que, como utpa flor picada
por um moscardo, pereceu em dois anos
de vida conjugal"...

É madame Crochard que "se apegava àsua
casa como um caracol à sua concha escu
ra".



Vários Insetos:

o Avesso de um Balzac Contemporâneo 39

Lucien de Rubempré estava destinado a"se
deixar apanhar como uma borboleta nas
chamas das velas".
"O calmo rosto" de Nathalie Evangeliste
"formava um véu no qual a mulher estava
envolta como o está a borboleta em sua
larva".
M. de la Baudraye agia "com alentidão mas
com a tenacidade de um inseto".

Madame Grandet dá provas de "uma resig
nação de inseto atormentado por crian
ças".

Os Répteis

Em sUa terceira visita a Florian, Rossel
lane, "Na aparência, lagarta que se fez
borboleta, já é quase outra mulher". (p.
162)

Em uma outra comparação, a mesma
RosseUane assedia Renet. E "0 coração,
naquele corpo delicado de borboleta, pa
rece bloco de pedra"... (p. 246)
Renet "Encasula-se em· negatividade su
mária". (p. 277)
Florian tomba em extrema fadiga: "0
enxame das idéias lhe volteia em torno,
como vespas vorazes". (p.159)
No rosto de Narcise Fondanaiche "alva
cicatriz, qual verme atormentado, co
leia-lhe na face esquerda". (p. 105)

Madame de Brezé "Se expõe orelhas
transparentes, destaca uma pele indesru
gável no pescoço de linhas serpentinas".
(p.124)

Logo após a publicação do Songe de Jean Paul, o basilisco serviu, em 1833, para
caracterizar o olhar dos personagens cuja abordagem deve inspirar o terror:

"Ferragus tem um olho de basilisco". Em Rossellane, "A verruma incandes-
Os olhos do pai Grandet têm "a expressão cente de seu olhar de basilisco imobiliza
calma e devoradora do basilisco". o médico que a escuta pontificar".

Fica claro que; em toda a Comédia Humana, a serpente é abundantemente utilizada,
substantiva ou adjetivamente.

O olho de Dante "apreendia a alma por
um olhar brilhante e lúcido, como o das
serpentes ou dos pássaros".

Redundando infrutíferas as gentilezas de Florian para conquistar a filha, conclui o
narrador:

"Por fim, volta de novo a ser o mesmo
homem inseguro, pássaro conturbàdo
diante da serpente". (p. 165)

Afora o exemplo mais acima, de Dante" a imagem só serve para descrever as linhas e o
gesto.

O pescoço de Julia d'Aiglemont era "um
pouco longo talvez; mas essas espécies de
pescoços são as mais graciosas e dão às
cabeças das mulheres vagas afinidades com
as magnéticas ondulações da serpente".
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Em Esplendores e Misérias das Cortesãs, o narrador, procurando traduzir a impressão
dos nãO' parisienses sobre o baile do Opéra, dirá:

"Para eles, essa multidão negra, lenta e
pressurosa, que vai, vem, serpenteia, gira,
redemoinha, sobe e desce, e que só pode ser
comparada a um formigueiro sobre um
monte de lenha, é tão incompreensível
como a Bolsa para um campônio da Breta
nha que ignore a existência do livro Ra
zão".

Na mediunidade, a descrição do início da cena do linchamento, àpágina 56, mostra-nos
a invasão da casa de Florian pelo populacho:

"Ébrios na maioria, a horda de captores
coleia ao modo de serpente pelos de
graus, fascina-o e mais e mais se aproxi-

"ma.

Os Pássaros

Abraham recomenda que a preocupação de. ser completo não deve fazer-nos insistir no
acessório, e dá-nos alguns exemplos:

Os cHios "que se assemelham a pequenas plumas negras", de mademoiselle Judici, os
cabelos, "leves como mar:abus", de Modesta Mignon, ou os "crânios em forma de ovo".

Mesmo o que ele chama de acessório, está profusamente presente nos textos da psico
grafia.

Podemos eleger, além das "faces.cobertas de fina penugem" da camareira Margot, à
página 94, a "barba em bico e cabeleira em crista" do cocheiro de Florian (p. 90).

o pescoço de cisne reaparece, naturalmen
te, muitas vezes. Godefroid, a duquesa de
Langeais e a duquesa de Maufrigneuse são
exemplos.

Em uma cena que nos lembra a pantomi
ma de um balé trágico, Monique "Entr
calhaus e cacos de reboco, alteia o pesco
ço num movimento de cisne e ergue
mão sacudindo as flores, para esboroá-l
de encontro ao boneco". (p. 68)

O olho da pega, que caracteriza Petit
Claud, dá lugar a uma anedota: "O olho da
pega é, segundo uma observação de Napo
leão, um índice de improbidade. - Olhem
aquele tipo, dizia ele a Las-Cases, em Santa
Helena, falando-lhe de um de seus confi
dentes que foi forçado a despedir devido à
corrupção, não sei como pude enganar-me
tanto tempo a seu respeito, ele tem o olho
de uma pega."

Muito a propósito para o exemplo que temos, Abraham pergunta se devemos fazer
retroceder essa impressão em Balzac às múltiplas interpretações teatrais do tema be
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conhecido da pega ladra, acrescentando que a Gazza Ladra de Rossini, cujo tema foi tomado
de empréstimo a um melodrama francês que obtivera, em 1815, um enorme triunfo, foi
representada em Milãq,em 1817; no Odéon, em 1824, sempre com igual sucesso.

Nosso exemplo, que aparece no capítulo
XLVI, quando estamos, portanto, em
outubro de 1826, refere-se a Monique.
"Entre ela e o marido a estranha situação:
a desconfiança alentando a dúvida, a dú
vida aninhando o ciúme. No rasto da
prevenção, observa o esposo com a aten
ção cautelosa de uma pega"; (p.210)

A asa do corvo serve àcor da íris, seu bico
à forma do nariz.
"A pupila de Clara é ainda mais negra que
a asa de um corvo".

Moreau tem "Um nariz como um bico de
corvo".

As "asas do nariz" de Fondanaiche "agi
tam-se-lhe com intensidade tal como se o
nariz todo fosse despregar vôo do rosto".
(p. 104)

Agora, passemos aos olhos:
O primeiro exemplo citado é o de Halpersohn,

"engastados como os de papagaio por ..."os olhos" de Margot "parecendo des-
membranas acinzentadas e franzidas, ex- ses que se engastam na cabeça dos ani-
primiam a astúcia e a avareza num grau mais empalhados, similando vida,
elevado". ocultando intenções". (p. 94)

O fato de haver sido empregado o genérico "animais" não exclui a possibilidade de se
tratar de ave. E essa possibilidade se reforça, tornando o nosso exemplo mais expressivo,
quando o mesmo verbo "engastar" reaparece, aplicado aos olhos de Dante, os quais "eram
como os de um milhafre", enchâssés "em pupilas tão largas e circundadas por um círculo
negro tão vivamente marcado no alto de sua face, que os seus globos pareciam saltados".
(CH voI. XVI p. 657 Pro)

Outro exemplo que tomamos do mesmo
trecho é o dos olhos deJ. F. Tascheron"de
um amarelo claro e luminoso, muito apro
ximados da raiz do nariz, defeito que lhe
dava uma semelhança com as aves de rapi
na".

Passemos aos mamíferos:

"O enorme ventre de Minoret-Levrault
era sustentado por coxas grossas como o
corpo de um adulto, e porpés de elefante';.

Na psicografia, não é apenas uma seme
lhança o que vamos encontrar; é uma
identificação por inteiro, quando Rossel
lane é vista como uma "espécie de lindo
monstro parvenu" que "lustra com a lín
gua as penas de milhafre a tagarelar". (p.
163)

"Bigorre", ap6s se despedir de Florian
"recolhe a paga polpuda na cava do co
lete e sai num caminhar paquidérmico".
(p. 134)
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Ou, na violenta cena do linchamento
"A irresponsabilidade campeia, agora, ir
refreável, e a sanha dos verdugos lembr
matilhas de hienas desenjauladas, faméli·
cas". (p. 62)

Rossellane, por duas vezês, refere-se
Renet, identificando-o com um caval
Em primeiro lugar, à página 241, qua
do, numa metáfora, dirá: "Hei de colo
car-Ihe o freio para governá-lo como faç
com você, meu 'Bourgeois'!" Ou, à pági
na 292, dizendo a si mesma: "ele prápri
escarvará os caminhos percorridos e cu
pirá sobre meu rosto a saliva da cond
nação!"Os movimentos de cabeça de Raoul

Nathan eram "notavelmente bruscos e vi
vos, como os dos cavalos de raça que se
impacientam nos seus arreios e levantam
constantemente a cabeça para se livrarem
de seu freio e sua barbela".

A gazela é convocada, para ajudar a descri
ção de belas mulheres. Florina tem "adorá
veis olhos de gazela, de um belo cinza, e
franjados de longos cílios negros, encanta
dora oposição que tornava ainda mais sen
sível sua expressão de atenta e calma
voluptuosidade".

E ainda acrescentaremos o exempJo d
páginas 298/299 do alquilador do Epero
à Broche, que "cofiando a barba suj
olhos acesos como tochas, observa Ren
da cabeça aos pés, qual se estivesse ex
minando um espécime raro de cavaI
normando".
Na mediunidade, são os dois objetos d
paixão amorosa do filho de Barrasqui
que nos servirão de exemplo. Rossellan
agonizante, nos braços de Renet:
"A boca sutil se entreabre, e os olhos d
gazela agonizante fixam-no com ansieda
de". (p. 299)

Ou, depois da cena em que Renet expl
de aos gritos, quando Constance, "qu
uma corça assustada na fuga, se alberg
em distanciado recanto, entre soluço
incontroláveis". (p. 278)

Entre todos os mamíferos, e mesmo entre todos os animais em geral, são os carnívoros
os que fornecem as comparações mais freqüentes. Às vezes trata-se de uma imagem vaga.

As orelhas de Michu "bem destacadas, ti- Em um exemplo já citado em outro con~

nham uma espécie de mobilidade como a texto, Rossellane "sente-se, intimameIl~

dos animais selvagens sempre alertas". te, acuada qual um animal selvagem". (p.
Gaston "salta uma fossa com a rapidez de 296)
um animal selvagem".
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Màgus tinha "o olho brilhante como o de
seus cães". Um coronel italiano era "lesto,
desatrelado como um lebreiro".
Os olhos de Boniface Cointet "tinham se
melhança com os dos gatos". (p. 137)

Beatriz é uma "dessas mulheres cujo pesco·
ço mostra uma cCl.deia 6ssea que lhe dá uma
vaga semelhança com a raça felina".

Camilo Maupin tem uma "natureza leoni
na".

Sua pupila "não é duplicada como a de
certos olhos, por uma espécie de estanhado
que reflete a luz e os faz se assemelharem
aos olhos dos tigres ou dos gatos".

lI) A HISTÓRIA

a) As Personagens Hist6ricas

"Abeira-se Palome de um alto rapaz, Re
net, que "mostra o olhar vivo do lebréu".
(p.137)
Ainda Renet tem "bigodes tão espetados
que lembram os pelos do gato quando
boceja". (p. 137)
"Seo jovem Barrasquié cisma em dúvida,
Rossellane... como sempre, estende a tra
ma de encantadores enredos, através dos
coleios felinos de sua coqueteria a enlaçá-
lo de vez". (p. 249) .
Rossellane lança na taça de vinho o p6
do diminuto frasco. "A esse contato as
pálpebras lhe estremecem, reluzem-lhe
os olhos, qual se invadidos de leonina
crueldade". (pp. 291/292)

É desses mesmos olhos "o clarão inquie
to e inquietante" que "Florian não
consegue mais fixar", "olhos que chis
pam fulgurações de um tigre". (p. 253)

o número de personagens hist6ricas a que Balzac apela para fixar os traços ou o caráter
de suas criaturas é bem mais restrito que o das comparações com a natureza animada. Não
se encontram mais que 54 personagens citadas, dando 83 comparações. Um primeiro grupo,
10 comparações, é-lhe fornecido pela hist6ria grega, Q mesmo ocorrendo com a hist6ria
romana, esta comportando 6 comparações. .

Ilustraremos o primeiro grupo com 5 exemplos:
Carla, à página 97: "No semblante alterado da jovem pítia, as pálpebras não tremem".
Renet, capítulo LX, página 256, em uma cena doméstica, respondendo a seu pai "entre

muxoxos e sorrisos diogênicos."
Florian (p. 151), numa reflexão, concluindo que Rossellane é um "menecl}1a da antiga

Convulsionária".
E novamente Florian (p. 166), dirigindo a Rossellane "o olhar hipocrático do médico

experiente".
Pertencem ao segundo grupo os nossos 3 exemplos seguintes:
"Bigorre, um Lúculo burguês ap6s a batalha doméstica, desperta". (p. 126)
Descrevendo Florian (p. 27), dir-nos-á o narrador que "O nariz é romano, os cabelos,

que não empoa, estão aparados no estilo Brutus".
À página 239, Renet "supondo encontrar n'ela [Rossellane] uma vestal conquistada pelas

pompas da natureza, cai sob a eloqüência daqueles olhares e modos."
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b) As Personagens Imaginárias

Fornecendo-nos uma cifra de um total de 62, afirma que 22 dentre estas, ou seja, ma'
de um terço, dizem respeito à mitologia grega ou à romana, e acrescenta que 9 outr
concernem à mitologia judaico-cristã da Bíblia.

Benassis, Graslin, Montes de Montejanos, têm"rosto e traços que lembram os do sátir
e do fauno. .

O nosso exemplo, vamos encontrá-lo logo no início do capítulo XII, à página 56: "
imprevisto, um dos manifestantes, de rosto faunesco efaculdades talvez aguçadas, parad
xalmente, pela embriaguez, se adianta e denuncia..."

O pai Rogron aparece como um Bachus. Flora Brasier, como uma ninfa. Madame du
Guénic é uma sílfide.

Rossellane, em diversos momentos, é comparada a personagens imaginárias correspon
dentes: àpágina 163, uma "espécie de lindo monstro parvenu"...

Na 246, "Consumada comediante, a sedutora Helena de Carcassone imagina mil
estratagemas de envolvimento emocional"...

E, na página 248, é Renet quem aparece "Embriagado pela voz da sereia, enleado n
voltas de seus cabelos"...

Em meio à descrição da personagem Paz, Bal.zac nos dirá:
"Tinha a cabeça coberta por bastos cabelos pretos, muito mal penteados, e Clementin

p8de ver, brilhando como um bloco de mármore, uma fronte ampla, porque Paz trazia na
mão o boné com viseira. Essa mão parecia-se com a do Hércules do Menino".

À página 137, Renet é um "Hércules t~stadode sol, de mais de cinco pés e dez polegadas
de estatura".

Em nossa cena de vindima, à página 237: "Espantalho vivo, hercúleo trabalhador
lembrando armadura forjada em músculos, retira o boné de viseira redonda, expondo a
fronte lavada de sol, enxaguada a suor, e saúda a amazona",

Outro tópico é o da literatura moderna. Shakespeare é citado duas vezes: Othelo
Caliban. Do bardo de Avon temos também 2 exemplos: o primeiro refere-se a Florian, n
capítulo XLVII, "Ciúme contra Ciúme": "Othelo a seu modo, entregara-se a ímpetos d
• A'"msama.

E o segundo é um elogio feito àservidora Palome, àpágina 136: "Ariel de Monique,el
traz no cinto o molho de chaves que a distingue por nume familiar que tudo providencia"..

Dos autores do clássico século XVII citados, temos, igualmente, de Moliere, u
exemplo:

Rossellane, ir8nica, dirige-se imperiosamente a FlorÍan: "Desata os cordões de tua bolsa,
M'sieur l'avare!"

c) As obras de Arte

As comparações que Balzac estabelece entre o físico das suas personagens e diversas obras.
de arte foram por nós estudadas no retrato de Monique.17

Numa ressalva à página 229, Abraham diz-nos que, do s.eu esquema, ele s6 aborda

17 Ver pp. 194/195.
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primeira e a segunda partes (Natureza animada e História), ou seja, utiliza apenas 1/3 das
comparações. Ainda que nosso interesse, no caso, seja tão-somente o de um superficial
paralelo com o seu estudo, os copiosos exemplos da obra mediúnica e suas correspondências
na Comédia Humana permitem-nos, de certa forma, completar o esquema.

O leitor notará, contudo, que essa correspondência aparece com um grau de proximidade
ainda maior que a vista em nossos exemplos anteriores, e isso é devido ao fato de nos
servirmos, aqui, de uma seleção precedendo a utilização do trabalho de Abraham, quando
só nos interessava buscar as equivalências flagrantes com o texto mediúnico.

ITl) A GEOGRAFIA HUMANA

a) Os Povos
b) As Profissões

Foi em A Prima Bete que encontramos o
primeiro exemplo: "Lisbeth trabalhava
duramente, enquanto a prima era mimada;
por isso, um dia, encontrando Adelina
sozinha, chegou a querer arrancar-lhe o
nariz, um verdadeiro nariz grego que as
mulheres de idade admiravam". (CH VoI.
Xp. 44 Be)
Madame Mortsauf tinha "Um nariz grego
como se fosse desenhado por Fídias". (CH
VoI. XIV, p. 258, Lírio)

Agora, passemos para um momento da
descrição do Conde Paz, em A Falsa
Amante (CH Vol, IT p. 476): "A mais
robusta saúde florescia naquele rosto divi
dido ao meio por um nariz romano, gran
de, que lembrou a Clementina os belos
transteverinos".
Em 'Cesar Birotteau', a senhora Matifat
dançava com "traje que se harmonizava
com um porte altivo, um nariz romano".
(CH Vol, VIII, p. 459)
No VoI. VI da CH, p. 158 CS: "O espanhol
levantou-se impassível, mostrando ao em
pregado do depósito um rosto sereno
como o dum árabe". Já no VoI. XVI, p.
146, Mar: "Era um rosto alvo, no qual o
céu da Espanha lançara algumas tonalida
des morenas, que acrescentavam à expres
são de uma· calma seráfica uma ardente
altivez, clarão infundido sob aquela tez
diáfana, devida talvez a um sangue mouris
co que a vivificava e coloria".

N o decorrer da descrição da fisionomia
de Jules, à página 26, lemos: "Na clarida
de da tez que lhe recobre o nariz grego e
ei 111ento arrebitado, e sob o louro dos
cabelos, a face lisa propõe-lhe talvez cin
co lustros de idade".

Em Florian: "O nariz é romano, os ca
belos, que não empoa, estão aparados no
estilo Brutus". (p. 27)

Após certificar-se de que a vidente já não
vive mais... Florian contempla o corpo
inerte: "Entre as roupas desfeitas, Carla
tem quase um ar de menina solitária, o
aspecto de princesa moura que tivesse
chorado em demasia· para depois ador
mecer". (p. 128)
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Agora, temos um exemplo vindo da lon
gínqua Índia. Em O Primo Pons, "a Cibot
movimentava-se de um lado para outro, ao
passo que o marido, trabalhador intrépido,
estava sempre diante daquela janela, senta
do como um faquir". (CH VoI. X, p. 611
P.P.)

Para submeter-se "ao governo de uma
intelig~ncia intangível" Carla "Por ins
tantes ainda, aquieta-se na mesma imobi
lidade de faquir indiano". (p. 96/97)

Abraham apenas assinala-nos o número de comparações referentes às profissões: 92.
Cifra bastante elevada em relação a outros Ítens, como, por exemplo, o anterior - os povos
.,.. cujo registro é de 108.

Para ilustrar nosso exemplo, retiramos,
intencionalmente, da Comédia Humana,
duas passagens, respectivamente de Ilusões
Perdidas e O Contrato de Casamento:
"Cavalier, rapaz gordo que se tomaria an
tes por um condutor de diligência que por
um livreiro, tinha os cabelos louros, rosto
vermelho, pescoço entroncado e falastrâo
como todos os caixeiros-viajantes". (CH
VoI. Vil, p. 326, IP).

- "Quem? Aquele homenzinho gordo, de
sobrecasaca de alpaca, que parece um co
cheiro, será o Conde Paulo de Manerville?
(CH VoI. IV, p. 478 Cc)

IV) OS OBJETOS

a) Os Metais

Na psicografia, um flagrante da cena do
linchamento: "Um executante da justiça
popular com fisionomia de cocheiro, de
látego em punho, dá-se de zebrar as cos
tas a um destes, mas surge ao lado o
baixote retaco com um grande lume ace
so". (p. 65)

66 comparações é o registro para esse item. Embora tenhamos encontrádo 8 na mediu
nidade, elegemos a de maior expressividade em sua correspondência com a 'Comédia'.

Em A Mulher de Trinta Anos, "Cados
correu para a irmã que estava na ponte; e
ouvi que lhe dizia numa voz argentin-a".
(CH VoI. mp. 608)

b) Os Minerais e as Pedras Preciosas

Sem qualquer dificuldade e com fartura de
exemplos, nossos textos acompanham os
modelos balzaquianos. Frontes de mármo
re são múltiplas na Comédia Humana,
entre as quais escolhemos a de Atanasio
Granson, personagem de A Solteirona:

Nosso exemplo: "A poetisa" Monique
"parece meditar alguns instantes e, voz
argentina, em sentida modulação".
(p.29)

Monique: "Envolta no seu hussardo de
perca! cor de terra-egípcia, ela se refugia
nos estofados e deixa pender a fronte de
mármore no ombro do companheiro".
(p.91)
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Depois da "Paisagem" (34 exemplos), esse é o menor item da classificação de Abraham,
com 41 comparações. Nossos textos aquinhoam-nos com 3.

"As linhas um pouco torturadas de sua
face, o traço sinuoso de sua boca, seu quei
xo bruscamente arrebitado, o corte regular
de uma fronte de mármore, uma expressão
de melancolia causada pelo sentimento da
miséria, etc." (Ch Vol. VI p. 463)
No cáp. xcn de "A Prima Bete", a repri
menda do príncipe ao diretor Hulot,sem
pronunciar uma palavra, assim nos será
descrita: "Esse olhar de chumbo foi como
o olhar de Deus"; etc...
É nos olhos do primo Pons que vamos
buscar nossas primeiras pedras preciosas,
em um discurso da Sra. Cibot: "Fiz mal em
mostrar-lhe meus braços, seus olhos fica
ram brilhando como duas pedras precio
sas...". (CH Vol. X p. 544)
Em "A Bretanha em 1799", ao descrever
os olhos de "Pé-de-poeira", Balzac especi
ficar-nos-á as pedras: Um fraco rubor ilu
minou-lhe o rosto grosseiro, e os
olhos brilharam como diamantes perdidos
no lodo". (CH Vol. xn, p. 409)

c) Os Tecidos

Fario, o espanhol que será vítima dos cava
lheiros da malandragem, em Um Conche
go de Solteirão, te!á um furor que o tornará
"branco como o linho".18 (CH Vol. VI p.
158)

18 No original, baptiste, tecido fino de linho.

Florian também dirige a si mesmo uma
censura igualmente silenciosa, quando,
então: "Lágrimas de chumbo escorrem
lhe na face, enquanto inquire, em prece
inarticulada: - Foi tão grande o erro
meu, Senhor?" (p. 267)

Em Rossellane, são essas mesmas gemas
que a fazem "Terrivelmente bela": "seus
olhos cintilam quais diamantes acesos,
na mais alegre das expressões, no mais
envolvente olhar de que é capaz". (p.
238)

À página 51, são os cabelos de Monique
que servem de termo de comparação: "O
rosto da senhora banha-se de luz e os seus
cabelos como que se liquefazem quais
fios de tenuíssimaopala".

É O sol meridional que provocará, na
psicografia, o aparecimento do nosso
exemplo: "A crueza da luz, entrandó do
jardim, deixa ver as rugas precoces, a tez
doentia, os olhos de amortecido verde,
quais folhas de outono a boiar no bistre
das olheiras, o louro dos cabelos que se
apagam em nuanças de linho". (p. 74/75)
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d) Os Objetos Diversos

De Orgemont tinha o olhar "negro e ave
ludado". (CH VoI. Xli p. 483 Bret. 1799)

Em Rossellane, "As pupilas são vivas,
postas à flor do rosto, e esparzem velu
doso olhar, mas reverb'erante de altivez
(p. 143)
Em Monique, "O veludo da sua voz
parece antecipar rogativas de perdão
pelo que vai dizer". (p. 178)

Esse item genérico proporcionou-nos totalliberd<Jde de escolha, permitindo-nos, por
tanto, selecionar, intencionalmente, dentre os objetos, os mais exóticos, e demonstrar que,
ainda assim, foi possível fazermo-nos acompanhar:

"A senhora Schontz gemia pela raridade
das pessoas de valor, quando Couture, ele
mesmo, lhe apresentou um provinciano
que resultou possuir duas asas pelas quais
as mulheres pegam esta espécie de cântaros,
quando os querem guardar". (CH VoI. III
p. 415 B).

"A pequena cabeça" de Fondanaiche,
"com orelhas abertas, lembra um trêmu
lo corote de alças duplàs". (p. 104)

a) Os Fenômenos Naturais

V) O NATURAL E O SOBRENATURAL

Rossellane, à página 146, terá "olhos re
lampejantes de fúria".

"Florian, como se inopinadamente en
volvido em fina máscara de marfim, afi
gura-se uma estátua nevada"... (p. 149)

Florian e Margot: "Em chegando ao des
tino, topam o esposo da camareira debru
çado sobre a mesa onde tomara a
refeição, ressoando qual pião em longo
giro". (p. 126)

À página 254, veremos a camponesa Ros
sellane, "Erguendo-se, mãos na cintura,
qual ânfora de asas duplas"...

Esse é outro item do qual temos inúmeros exemplos.
O jovem Visconde de Grandville em O À página 210, o narrador mediúnico
Cura da Aldeia, falando sobre a senhora dirá: "A senhora Barrasquié traz consigo
Graslin: "A fisionomia dela é como uma a tristeza da paisagem chuvosa".
paisagem triste no inverno, magnífica no
verão;.o mundo a verá sempre no inver-
no." (CH VoI. XN p. 45)
..."os olhos da Marana despediam relâm
pagos", no romance As Maranas. (CH
VoI. XVI p. 160)

Em Mestre Cornelius, fomos encontrar
também "uma solteirona desdentada, de
cara de arrabil, cujas sobrancelhas se asse
melhavam às duas alças de um tacho", etc.
(CH VaI. XVI p. 268)
Em Sobre Catarina de Médicis, "uma ter
rível expressão de raiva interior passou
pelo belo rosto de marfim da rainha". (CH
VoI. XVI p. 429)
"Lá está Cristovão dormindo como um
pião". (CH VoI. IV p. 152 PG)
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É uma imagem que incendeia a linguagem dos textos. Como sempre, porém, limitamo
nos aos exemplos mais sugestivos.

Estamos no barco deJesus Cristo em Flan·
dres: "A gente fina sentada à ré divertiu-se
ao ver todos aqueles braços nervosos, aque
les rostos morenos com olhos de fogo."
(CH VaI. XV,p. 248)
Em A Falsa Amante: ..."sem poder aplacar
o fogo quelhe queimava as faces e a fronte,
Paz retirou-se". (CH VaI. II p. 501)

"Como dois carvões ardentes, os olhos de
Mosquito", em Os Camponeses, "fitaram
alternadamente os esplendores da sala e os
da mesa". (CH VaI. XIII p. 71)

c) Deus e o Diabo

Para um confronto do título acima recor
remos àFisiologia do Casamento: "Demô
nio!... - exclamou o marido. Sim, é um
demônio e não uma mulher!" (CH VaI.
XVIIp.464)
Encontramos em Balzac esse mesmo
qualificativo angélico; aqui, neste exem
plo, aplicado à duquesa de Maufrigneuse:
"Nunca essa bela e sedutora mulher pare
ceu mais seráfica nem mais etérea". (CH
VaI. VI, p. 605 GA)

No Cristo Espera por Ti, à página 68,
vamos encontrar um "olhar incendiado
de alegria". À página 120, "faces afoguea
das"; "pupilas flamejantes", na página
152, e, finalmente, na 294, "Os olhos de
fogo" de Rossellane "traem-lhe a alma".
Rossellane, ao contrário: "recompõe-se,
apaga o febril das faces em fogo, ensopan
do-se em compressas de Eau d'ange". (p.
270)

o exemplo da psicografia descreve-nos
apenas um pormenor dos olhos de Flo
rian: "Suas pupilas hirtas, ora surgem
como dois pontos em combustão no ros
to incendido, ora esmorecem enevoadas
em gaza". (p. 281)

Também Rossellane, à página 246,
"Converte-se-Ihe [a Renet] em demônio
lindo, embriaga-o de sorrisos insensibili
zando-Ihe a consciência".

Quando não, como à página 247, "Para
ele, a moça estouvada surge envolta
numa auréola de santa; enquanto isso,
ela, reconhecendo a extensão da própria
conquista, aprimora a ciência dos adema
nes e repete, a cada passo, os meios sor
risos e os gestos gráceis, poetizando as
coisas à maneira de criatura seráfica, se
meando flores etéreas".





-CRONOtOGIA

Le teJp,ps est le grand agent des choses humaines.19

E. Scherer.

Ao contrário do dramaturgo, o romancista é mestre do tempo. Enquanto um romance
pode ter aduração de uma vida, uma peça teatral ocupa, por vezes, somente o espaço de ':Im
dia da vida da personagem. Mas,para o leitor, isso não importa... seu tempo, de duração
bell). real, é o da sua leitura, da qual um mesmo trecho pode, conforme as circunstâncias,
corresponder a algumas horas ou a vinte anos da vida de um homem; ·por outro lado,
.deixando-se perder nos labirintos a que a narrativa <? conduz, muitas vezes ele não é capaz
de reconhecer as sutilezas escondidas,. as armadilhas dissimuladas.

Entretanto, se nos investimos da função de pesquisador e nos propomos, como agora,
examinara construção da temporalidade da história, tornamo-nos, até certo ponto, infensos
à tensão dramática do enredo, neutralizando, assim, os possíveis efeitos acobertadores,
criados pelo autor para as falhas ou, mesmo, incongruências d~ sua cronologia.

Armados dessa atitude, a título de exemplo, examinaremos o início da cronologia de um
dos romances de Balzac para que possamos compreender que, se as nossas exigências, em
termos de precisão, se devem, por um lado, ao fato de ·que a coerência de vários aspectos do
romance delas dependeria, também, por outro, são uma decorrência natural dos critérios
impostos pelo próprio modelo. Se.as personagens balzaquianas são profundamente marca
das pelo lugar, muito mais ainda o são pelo tempo. Por mais eternos quesejamtimHulot
ou um Pons, eles trazem a "cor" de sua época. Ain.da·que o texto não comportasse datas
e é notório o cuidado de Balzac em no-las indicar-, poderíamos,cornJacilidade, discernir,
nosenredos de A Prir1'la Betee O Prir1'lo p'ons, aépoca de Luiz Felipe. O homem da literatura
clássica é o mesmo através do espaço e do tempo e, ainda que haja referências geográficas e
históricas, elas. são acessórias, enquanto, em Balzac, vinte anos já fazem uma diferença
substa~cial. Seus romances passados em 1820 não têm a mesma cor dos de 1840. O homem
não é somente o homem,.é também o que fizeram dele seu lugar e seu tempo. Como as
cadeiras ou os chapéus, as personagens de Balz.ac têm um estilo preciso, um estilo de época.

Em oPai Goriot, o romance escolhido para esboçarmo~ urp levantamento cronológico,
desde o início do primeiro capítulo sabemos que o "drama" começa em 1819. Ao final da
exposição, quer dizer, após a descrição· da pensão Vauquer e seus pensionistas, Balzac
fornece-nos uma primeira precisão: "Tal era a situação· geral da pensão no fim do mês de
'novembro de 1819". A ação começa, efetivamente, "alguns dias mais tarde", q~ando

Rastignac, indo .pela primeira vez àcasa de madame de Beauséant, volta àpensão "lá para

l' O tempo éo grailde agente das coiSas humanas.
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da madrugada" . O dia que começa dessa maneira e cuja data exata não sabemos
bem movimentado. Nos primeiros momentos, antes de se entregar ao trabalho, Eugênio

revê artoitada que se escoou, evoca a imagem de Anastácia de Restaud, que ele gostaria
conquistar. Despertado pelos suspiros de Goriot, toma conhecimento dos segredos do

velho fabricante de massas, embora sem poder compreendê-~osbem; depois, são idas e vindas
de Vautrin. Enfim, após tentar, sem muito resúltado, trabalhar um pouco, ele se deita. Tudo
isso ocupa menos de seis páginas. ' t

. O dia seguinte, que de fato é esse mesmo dia, tr~z duas novas exposições. Agora, não se
trata Inais de apresentar abstratamente as personagens, por descrições ou retratos, l11as' de
colocá-las em movimento, através de diálogos. A cronologia torna-se extremamente precisa.
A cena paSsa-se pela manhã, e cada minuto é importante. Devido à cerração, que faz "as
pessoas mais exatas se enganarem quanto ao tempo", madame Vauquer, que, habitualmente,
aparece na sala de jantar dep0is das sete, nesse dia só começa a movimentar-se aos quinze
minutos para as dez horas. Todos os .pensionistas saíram, inclusive Rastignac, Goriot e
Vautrin, que não puderam dormir n1uito·tempo. O quarto de hora seguinte é particular
mente denso: o levantar-se de madame Vauquer, que transmite ordens a Silvia;' retorno de
Vautrin, que ajuda a pôr a lnesa e acender o fogão; volta de Goriot, e, enfim, de madame
CO\lture e mademoiselle Taillefer. Tudo··isso, entremeado de conversas ao mesmo tempo
muito práticas e muito informativas. ~uando soam· dez horas, após Silvia terminar o
preparo do caldo para aproveitar os restos de carneiro, todos já estão à mesa, e Rastignac,
que acaba de assistir a uma aula, entra na sala. findo o alm'oço, a conversa prolonga-se um
pouco, até o mOInento em que Poiret e Michonneau vã0 passear nojardim zoológico. Após
esse curto intervalo, a ação é retomada às quatro horas. Mais breve do que a do almoço, a
cena do jantar obedece ao meslnomodelo: chegada sucessiva dos pensionistas; depois, a
refeição. Mas, dessa vez, a conversa não se prolonga. O dia todo (na verdade, as duas cenas
que o conlpõem) ocupa dezenove páginas. O dia seguinte, embora só comece depois do
Ineio dia, é particularmente rico em acontecimentos, tão rico que o romancista parece ter
alguma dificuldade em fazer comportar tudo o que tem a dizer nos limites temporais que
se impôs. Esse dia chuvoso é, para Rastignac, o das visitas. Indo a pé, por volta das três horas,
para o hotel de madame de Restaud, àrua do Elder, ele manda escovar suas calças e engraxar
suas botas a meio caminho, no Palais Royal. O trajeto, aliás, parece a Balzac particularmente
'curto, pois o herói se apresenta em casa de madame Restaud cerca das duas e meia! Vnl
pouco adiante, retrocedendo ainda mais o ten1po, ele falará dessa visita como se tivesse
acontecido pela' manhã, e ir~ corroborar essa observação, feita ao acaso, por um certo
número de porlnenores: o fato de Anastácia sair do banho e estar vestida"como as mulheres
de Paris pela manhã"; a admiração de,Rastignac pelas luvas de pele de gamo brancas, que
lvIaximo de Trailles usa desde manhã. Ou seja, é impossível, em meio a todas essas oscilações,
apreciar exatamente a duração da cena em casa d0sRestauds. Sejulgarmos pelo número de
entradas e saídas, ela deve, necessariamente, ser longa, mas tambéIn deve terminar bastante
cedo, logo após o meio dia, para que Eugênio, tendo tornado a atravessar o Sena em uma
carruageIn de aluguel, chegue, às 'quatro e meia, à casa de madame de Beauséant. Última
indicação sobre o emprego de seu tempo, o que nada nos adianta: quando Rastignac chama
madame de Beauséant "Ininha prima", percebe in1ediatamente que cometera uma enorme
gafe, e Balzac explica sua' repentina lucidez, observando que "em três horas ele aprendera
tanta coisa que se pusera de sobreaviso". Isso faz-nos voltar ao começo da tarde.

Aliás, nesse dia cheio de mundanidades, não chegamos ao final da luta do romancista
contra o tempo. A conversação é longa. A duquesa de Langeais tem tempo de chegar e tornar
a sair; Illadalne de Beauséant, de dar ao seu joven1 primo sua pritneira lição. E, no entanto,
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Rastignac, como a marquesa de Valéry, sai às cinco horas. Apesar dó fiacre, chegará atrasado i

para o jantar. Breve entendimento com'Vautrin; cufta medita~ão. Enfim, Rastignac sobe
ao seu quarto para escrever à mãe e. às irmãs. segu ia, cujo ritmo foi totabnente
diferente do do primeiro, ocupa um pouco mais de trinta e três páginas. A partir daí ,a
cronologia torna-se bruscamente incerta.

O Cristo Espera por Tí não se oferece, de imediato, a uma inten~ão de inventariá-lo,
cronologicamente; pelo menos não com a mesma facilidade encontrada em O Paí Goríot.
Isso, por certo, é devido à especificidade de seu enredo, que,' surgindo na espiritualidade,
faz-nos perceber a a~ão como algo já decorrido em um passado muito remoto da persona
gem. Como é sabido, trata-se de evoca~ões em uma psicoteca, de recorda~ões principalmente
'do m~dico Barrasquié, gravadas logo após sua morte, quando regressa para outro plano da
vida. E, portanto, um tempo que obedece às leis da subjetividade, daí a não adoção de uma
cronologia linear, do tempo real, dada a forma de que ele se reveste, a da lembran~a.

A vida da heroína (Charlotte), com seu patético, só atinge oleitor à maneira de história,
atrC1;vés das formas fixas e acabadas daquilo que pertence à morte. Fazendo-nos viver sua
vida, dia-a-dia, o romance criaria a ilusãd da atualidade do drama. Ter-nos-ia, ao mesmo
tempo, feito partilhar as .ilusões da per$onagem; teríamos, igualmente, podido esperar
algun1a éoisa do futuro, aguardar uma reviravolta do destino. Mas, colocando-o sob a poeira
da lembrança, o autor nos tira no~sas ilusões. ~ão devemos e não podemos olhar o drama
da heroína, a não ser como os tempos acabados de un1 destino também acabado.

Contudo, a men~ão a un1 sábado da Ressurrei~ão, inaugurando, como data, a tempora
lidade do romance, fez-nos $upor que, mesmo não pretendendo assinalar, de maneira visível,
o transcurso do tempo, ó autor não poderia dispensar, ainda que subliminarmente,.uma
certa linearidade que dotasse de coerência a superiície da narrativa, ou seja, o recurso a uma
tírne-tabte.

Foi então que nos propusemos fazer emergir as datas para continuar desvendando o
critério da construção. Antes, porém, desse raciocínio, fruto de uma reflexão mais amadu
recida"aventá!amos uma série de outras hipóteses. Visto poderem elas ocorrer também ao
leitor, queremos aqui externá-las e mostrar como foram abandonadas, tão logo se configu
raraIn os dados do nosso estudo.

A princípio, fOInos levados a crer que essa omissão dos balizamentos cronológicos visasse
enfatizar, com prioridade, o relato que verdadeiramente importava, o das ocorrências.
Depois, passamos a imaginar que essa indeterminação temporal fosse um recurso para
,manter ainda mais oculta a identidade das personage,ns. Com seus nomes trocados, e agora
em um passado difuso, elas estariam invulneráveis, mesmo a uma curiosidade mais ousada.
Contudo essa impressão tanto poderia servir aos propósitos já confessados pelo autor, no
prefácio -discri~ão~, quanto' aos inconfessados, de um suposto pastichador; sim, p'arque o
dramático das ocorrências certamente não passaria sem um registro, não só por sua violência
como pela importância das pessoas envolvidas.

Ainda um, outro aspecto ambíguo dessa indetermina~ão'temporal seria arecria~ão de
épocas, sem preocupa~ão de exatidão, pois; nelas, os equívocos encontrariam espa~o onde
pOder-se-iam recompor e jt1stificar-se. ,

-Mas, toda essa especula~ão esboroou-se, quando iniciamos a pesquisa. Come~amos por
inventariar o vocabulário, o que nos forneceu, além de seu significado propriamente dito,
uma condens/ação em torno de uma época, que veio a constituir um de seús principais fatores
delineantes. E essa profunda erudição vocabular, uti~iza~anacomposição do livro, que torna
imp,>:ssível ocultar em objetos, usos e costumes, e até mesmo no meio ambiente, os registros
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cronológicos, quenã.o só ~s caracterizam, como, em alguns casos, constituem-nos.
.Ao acrescentarmos a esses elementos preciosos as referências históricas e simbólicas, bem

conlO climáticas e ambientais, do texto, pensamos haver conseguido localizar uma boa pane
das datas. Essa idéia, que a princípio póde' parecer otlsada, perde esse caráter, tão logo 'se
verifica a perfeita ade.quação dos primeiros dados.obtidos a ·todas· as outras· informações
cO'ntidasnolivro.' .

CQ~ecemC?s pela prinélpal datà,. a dos crimes; cuja referência inicial é a frase de padre
MareeI, àpágina 39: "·Tudo isso apenas uma década da Revolução... Na infância do século...~ .
A sermos aritmeticamente rigorosos, teríamos de localizá-la em 1799. Porém,a expressão
"infância doséculo"não pode s.er aplicada a 1799, penúltimo ano do.séculoXVIll, e que
ainda mais se descredenciará como provável, face a outros textos que passaremos a analisar.

Encontramos na página 73 a informação de que são decorridos"cinco anos sobre a noite
terrível". Se tomarmos' como base a Páscoa de 1799, que foi em ~4 de março, teremos, cinco
.anos depois, o dia 24 de março de 1804.< Carla afirma, na página 112, haver transposto as
'fronteiras da França "nos derradeiros dias·do Consulado", estabelecendo-se, de início, em
Saissac e, já' então com seis meses, em Carcassone. Notemos que essa página 112 focaliza0
me~mo período~ Uma vez qU~ o Consulado se encerrou em 18 de maio de 1804, e mesmo
não sabendo o tempo· em que ela permaneceu em Sãissac, sé o período de Carcassone nos
levar~a a novembro de 1804, tempo. esse que ultrapassa a data 24 'de março de 18041

inyalidando, aSsim, a 'Páscoa do ano de· 1799 como referenciál.· .
Além do mais, dez anos ~pés a Revolução, na ótica de um contemporâneo, permite uma

flutuação, qado este que tafl1.pouco negligenciamos; ~o contrário, buscamos as festas que
celebravam o grande evento. A pa.rtir 9, as comemorações públicas tomaram o nome
.de festas nacior;tais. A festa da Fede'ração foi votada pela Constituinte e fixada em 14 de julho
·de 1790, aniversário da tomada da Bastilha. O dia 15 de abril de 1792, coma festa. da
Liberdade, inaugurou a R~gência da Constituição dita de 1791. Em 1793, foi a festa da
Fraternidade e da Hospitalidade, em homen~gem aos refugiados da revolução de Brabant.
Ainda em 1793, a Convenção decretou a celebração da festa da Aceitação do Ato Constitu
cional, que seria em 14 de julho, e foi transferida para 10 de agosto devido ao assassinato de .

.Marat. Festa da Razão, 10 de novembro, (20 brU1Ylaire, AJl). A festa da Vitéria, algum
tempo depois. A festa do Ser-Si.lpremo, 9 :de junho de 1794 '(20 prairial Ano 11). 1798 
Instituída á festa da Soberania do Povo, dia 20 de ma.rço de cada ano. Todas as festas foram
celebradas, segundo o Grand Dictionnaire, até o Consulado (1799/1804). E se somarmos
a tudo isso as ocorrências políticas como ascensões e quedas partidárias, ou a execução do
rei (Luís XVI, em 1'794), veremos que esse referencial está disperso em função do valor que
essasocorrências poderiam ter para as subjetividades que vivenciaram esses acontecimentos..
Por isso, para determinarmos o 'ano que nos pareceu reunir as melhores probabilidades de
.haver sido o.doçrime, deixamos que uma computação geral dos dados como umtodo no-lo
indicasse. Não foi,portanto,uma escolha arbitrária, e, sim, tornamos a repetir, o conjunto
de todas as variáveis contidas no texto,que, depois de exaustivamente consultadas, ponde
radas e confrontadas, colocaràmem relevo a data buscada.

'Os fatores a~bientais, dos quais nos servimos primeiramente para lermos o relégiodo
tempo, constituíram, dessa fotmà, uni precioso elemento n~ configuraç.ãodas estações 'e,
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-Mas não vos.parece, Padre MareeI, que o pessoal celebra aRessurreiçãn tão
animadamenteporqueo inverno se despediu màis cedo? - .talve.z,c.onvér!t oreveren
do, em tom frouxo, tentando. interessar-se pelo assunto - A festa beneficia-se.com a
primav.era precoce. ' .

Tudo o que agora precisamos saber é que Pásc.oas, em torno déssa décáda, da Re:volução,
hajam recaído nos meádos de abril, pois, como sabemos, trata-se de-'Uma,festamóv~l e que
só pode ocorrer no período compreendido entre 22 de março e 2,S·de a1;>ril. Foi quando nos
servimos das fórmulas de Gauss23 para determiná-las.. . '.. ,

.Baseados na "década" e na "infância do século", conforme às palavraS de pad:re Marcel,
aplíçamos.as fórmulas aosanos de í799 a 180:5, e os resultadosforà1l)os seguintes:
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conseqüentemente, na determinação dos meses. À páginaS!, vemos, no. capítulo'X,
"Quadro de rua", Monique e Florian, na tarde do crime, passeando à margem do Aude.

"Andorinhões tatalam asas nas enseadas enflorescidas de canas butomas".A Encyclope-
.dia I Ilustrada Portuguesa diz-nos que o andorinhão éuma ave da ordem dos pássaros, família
dos cypelídeos, cujo nomecientífico·é Cypselus-Melba-L. Também lhe chamam "ferreiro",
- o 1nartínet. A. Toussénel2~ define o 1nartínet como andorinha de '. grande' p~rte.Em
ornitologia, ficamos sabendo que o martínet aparece, na França, 'nos finais de abril.·ou
começos. de maio, e reparte por volta do fim de julho ou começo de' agosto;2.1 e Buffon
confirma, dizendo que "em nosso país, são, de todas as aves dearribação'. as últinias achegar
e as primeiras a partir".. ' .

Na mesma cena, do mesmo capítulo, uma florista ~lbulante insiste com Florian:·"Não '
quereis balsaminas,meu senhor?" ."As balsaminas... são rimeirasque vejo neste ano...",
.responde Monique. Ele, então, compra-lhe um rámalhete de ciclames, miosótis e as' humildes
balsaminas silvestres. Esta é uma segunda informação que vem reforçar 'a. anterio·r.·. As
bal~aminas florescem de jup.ho a outubro, de acordo com os dados ofici~s dos catálogos e
dicionários que têm como referência a região de P~ris.Quanto às demais .regiões,estão
sujeitas 'a uma ani:ecipaçã'o ou retardamento, de acordo com aaltitude e latitude. próprias;
ou seja,há uma diferença de precocidade da vegetação dos departamentos ,em relação àregião
parisiense. Por exemplo, ° Vosges, a 500 metros de altitude, tem uPl retarda;l1iento de 25
dias; já Carcassone, a unlaaltitude de 100 metros, tem uma antecipação de 42 dias.,22 Por
essa razão,.as balsaminas, cuja florescência, segundo os catálogos, dá~s~ em junho; aparecem
um mês e meio antes, em meados de abril. Os lniosótis vão de 'abril a junho; já o ciclame
floresce praticamente' o ano inteiro. Todos esses, nos~os. raciocínios são favor~cidos pelas
observações feitas por lules, àpágina 38, quando ele afirma que o 'inverno, .~aquele ano~ se
despedira mais cedo, ea primavera se antecipara; se não, vejamos: . ' ,
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1800 - 13 de abril
1801 _'OS de abril
18Q2 - 18 de abril
1803 - 10 de abril
1804, - 01 de abril
180S - 24 de março
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Segundo os resultados obtidos, podemos ver que é nos anos de 1800, 1802 e 1803 que a
Páscoa recai em meados de abril~ Entretanto, 1802 e 1803 torn,am-se inviáveis pelos mesmos
argumentos com que a data de 1799 fói por nós invalidada. E 1800, por isso, que reúne as
condições precisas para ser considerado o ano do crime, nãú só pelo fato de se aproximar
do início do século mas também por estar a uma década da Revolução; além do que, as razões
encontradas, no discurso de Carla, e que invalidaram as datas de 1799, 1802 e 1803,
consagram, pelo contrário, o ano de 1800. Se não, vejamos: '

,Páscoa de 1~00 - 13 abril (23 gerrninal Ano VIII);
cinco anos depois ~ 13 de abril de 18,OS ;
derradeiros dias do Consulado(p. 112) - maio 1804;
mais 6 meses de Carcassone: novembro de 1804;

Até abril de 180S, que é quando ~e dá a visita àmaga;constituindo a cena da página 112,
ficaremos s~bendo, até mesmo, a probabilidade do tempo de permanência em Saissac, que
éde S,.ti1eses;24 todos os raciocínios vistos até aqui são possíveis apenas em se tomando como
básico o 13de abril de 1800. E a seqüência de nossa reconstituição temporal só fará aumentar
a precisão dessa data. Comecemos por submetê-la à surpresa de Monique diante das
primeiras balsaminas, aquelas mesmas que nos localizaram'em meados de-abril. Se estamos
a -12 de abril, e se, como dissemos, noM uma antecipação da florescência em 42 dias,
as balsaminas, <lue deveriam aparecel" emjunho,surgiriam mais' ou menos a 18 de abril.
'Portanto, as que Monique vê em 12 de abril são de fato as primeiras.

Se, por um lado, o autor não nos revelou numericamente os anos, por outro ele expressa,
com freqüência~os meses e, até mesmo, os dias da semana; e é essa matemática do registro

.menor que melhor credenciará o ano de 1800 como o dos crimes.
COlfsideremos, de início, o capítulo XV - "Tudo o que se pode sofrer em cinco anos"

(p. 72). E fácil ver que se trata de um capítulo de evocações concernentes àtragédia, evocações
que surgem justificadas por frases denotando o tempo já transcorrido. Diz-nos Monique:
"Antigos dias... Não! Não mais de um lustro". Ainda Monique: "Cinco anos sobre a noite
terrível" (p. 73), e todas as ocorrêt:lcias do infeli~ evento são ressuscitadas em seus mínimos
detalhes, o que nos persuadiu a aceitar a data como o aniversário da morte de Jules e de
padre MarceI. Mesmo- considerando a forçados argumentos contidos no capítulo, o
aniversário éainda uma suposição que, no entanto, perderá muito desse caráter hipotético,
na adequação dos dados subseqüentes. Cinco anos sobre a noite terrível dar-nos-iam 12 de
abril de 180S. O calendário perpétuoMoretdiz~noster sido uma sexta-feira, e, como estamos

24- G:arla atravessa a fronteira em maio de 1804-, permanece em· Saissac até outubro, e está em
Carcassone há 6 meses, ~esde outubro de 1804- a abril de 1805.
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ainda dentro do calendário Republicano (1793/1805), encontramos o 22 gerrninal- Ano
XIII, um duodi, correspondendo auma segunda-feira. Os capítulos XV, XVI e XVII versam
sobre o mesmo assunto e passam-se nos mesmos momentos e até nos mesmos minutos. Para
que possamos.melhor senti-lo, vamos destacar as frases iniciais do XV e do XVII e as finais
do XVII, àpágina 89: .

a) "FLORIAN BARRASQUIÉ acaba de chegar à casa'para o segundo almoço:'. (p. '72
capo XV).

b) "ATENDENDO a toilette Florian abeira-se do lavabo e verte a água abundante,
.refrigerando o esfogueado do rosto". (p. 84, capo XVII)

c) "Florian meneia negativamente as mãos gotejantes, qual se brandisse leques, enxuga-as
na toalha e retorna àsala, reencetando a conversação de minutos antes"., (p.89, cap.XVIl)

Quanto ao capítulo XVI, o própriQ título já afirma: "Continuação do mesmo assunto".
Na frase "a"', sentimos que Florian, chegando a casa para.o segundo almoço, o faz num

dia útil; se estivéssemos num dia de festa, ou num domingo, essa frase certamente seria
desnecessária; mas, o que, sem sombra de dúvida, ratificará essa nossa suposição é a fixação
da data da visita à maga. Diz-nos o livro, à página 90- a qual ainda é a continuação dos
capítulos que destacamos: "marca-se a'consulta para daí a três dias, quinta-feira, pela manhã".
Considerando que o aniversário de morte de Jules e de padre Marcel, no Calendário
Republicano, no ano de 1805, caiu numa segunda-feira, duodi, três dias depois estamos numa
quinta-feira, o dia aprazado da visita, ou seja, 15 de abril de 1805, o 25 gerrninalAno XIII.
Como se para dirimir dúvidas, o autor fecha, com segurança, esse raciocínio, à página 114,
capítulo XXIII (o que se segue àvisita), com a frase inicial "Retorna o cabriolé pelos mesmos
caminhos. Decorridos dois dias, na folga do cocheiro, o próprio n1édico empunha as
rédeas" ... Se. estamos na quinta-feira, decorridos dois dias (portanto asexta-feirae o sábado),
a folga. do cocheiro recairá, naturalmente, no domingo, dia 18de abril de 1805, e assim o
autor nos completa a semana numa seqüência correta de tempo. Gostaríamos de chamar a
atenção para o fato de que as conversões dos calendários acompanham, matematicamente,
as vicissitudes dos dados contidos na história. Por isso,veremos que operíodo compreendido
entre 1800 e 1805 só responde ao Calendário Republicano, que vigorou de5 de outubro de
1793 a 31 de dezembro de 1805. Ao entrarmos no Calendário' Gregoriano, é a ele que os
.dados se submetem. Só esse rigor bastaria para credenciar como bem estruturado o tempo
do romance.25 .,

25 Em Um Caso Tenebroso CH VoI. )ÇII, podemos ver Balzac preocupado também em localizar
com. relativa precisão uma data móvel, a mi-carême. O ano nos é especificado na frase inicial do
capítulo XIll, página 126,' referindo-se â visita do marquês de Chargeboeuf à propriedade de
Cinq-Cygne: "Depois da conclusão da paz entre a França e aAustria, em fins de fevereiro de
1806." ... Às folhas 133/134, uma frase do início do c~pítulo XIV coloca-nos no nlês de março:
"Um mês, portanto, depois da.vis~ta do marquês, Lourença, que inforrnaradoisprinlos da
existência da fortuna deles, propôs-lhe marcarem a mi-carême para retirar o m.ilhão enterrado na
floresta". .

Sabendo, através das f6rrnulasde Gauss, que o domingo de Páscoa dOar1o·de 1806 caiu no
dia 06/04, retrocedemos 40 dias, até a quarta-feira de cinzas, concluindo que a quaresnla·
colocou-se entre o dia26/02, quarta-feira de cinzas, e06/04, domingo de Páscoa.Mi-carême sendo
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.......""JI. ..."" ..JI. ... ,, __ ~ em uma reflexão filosóficá, diz-nos:

o tempo exige sempre seus direitos; tudo que viveu, no mundo das idéias como no
dos fatos, realidades ou ilusões, lhe pertence. Ele é o ator, silencioso e oculto na sombra,
invisível emsimesmo'mas não em seus efeitos sobreas pessoas esobre as coisas. De marcha
inexorável ele cumpre sua obra degradante, diríamos mesmo destruidora, ainda que
nenhuma catástrofe precipite o destino. Se, contudo, se faz necessário que algo dramático '
intervenha na ação para fazê-laagitar-se, .o romancista ordena ao tempo e ele sai de sua
letargia como um velho ameaçador.

Não é rara, na COlrlédia HUlnana, essa fórmula 'que nomeou o capítulo XV, "Tudo o
que se pode sofrerem cinco anos" . Em Eugenia Grandet: "Cinco anos se passaram sem que
nenhum acontecimento marcasse a existência monótona de Eugênia e de seu pai. Foram os
mesmos atos, executados com a regularidade cronométríca dos movimentos da velha
pêndula". . ,

que seu ponteiro marca a hora da morte: Eugênia Grandet fica só com todas as
riquezas doavaro. Ea ação irá concentrar-se em torno dela, na pessoa dos pretendentes que
ambicionam sua mão para possuir-lhe a fortuna. ,

.No Cristo Espera por 'Ti, estamo~ às vésperas do conhecimento que o casal Barrasquié
fará·da italianaC~rlá, a qual tantas mudanças irá operar em seus destinos.

Esse procedime.1).tojá baliz'ava as Cenasda vidaprivada ~ os Contosfilosóficos (A procura
do Absoluto" A'deu~)~ e Gontinuará a ser um auxiliar dra.mático. Quando se percorre a
COlrledia Human4, ~ergulha-se,. muitasvezes,nesses espaços ,vazios, onde se atravessam
períodos de expectativa em,que nada de relevante se manifesta. De repente, surge o incidente
necessário. Por isso é quesãocorrentes'fórmulas como: "Três meses após esses aconteci
m~ntos", "Dois anos se passaram assi,m, sem outro acontecimento", "Seismeses mais tarde",
etc.

*
* .*

Até aqui, para determinarmos o tempo, valemo-nos das referências históricas, climáticas'
e ambientais. A Revolução e o Consulado; reforçados por, uma· for11;la' discursiva de
discriminação temporal, forneceram-nos até mesmo os dias da semana. Agora, vamos
'servir-nos de uma determinação de ordem simbólica, cuja formulação é expressa pelo autor
de maneira bastante clara, cabendo-nos, porém, a responsabilidade da interpretação e'a sua
validação atravé's de sugestões, que foram apreendidas na própria obra. O trecho que vamos
examinar compõe a parte final do capítulo XXIX, àpágina 135. Após haver entregue afilha
indesejada ao casal Bigorre/Margot para que desaparecessem levando a criança, Florian ,

a quinta-feira da terceira semana da quaresma, ocorreu no dia 13/03/1806.
Quando, portanto, ~ folhas 135, o dia da operação na floresta é descrito como "um desses

belos dias do fim,de março" , concluímos estar correto o mês, com ligeira discrepância quanto à
data, pois "13" é meados. do mês e não final. Isso, entretanto, não nos impede supor que o
r?mancista também tenha se prestado aos mesmos cálculos ,aritméticos que nos foram necessá
nos.

26 Philippe Bertault. Balzac,thommeet l'oeuvre. pp. 194/195.



Dá-seconta de queénoitequando seaproxima de cas.a. Imenso cortejo.declaridades
11U1:Tcha pela planície do céu, enluarado por débil crescet!lte. Aqui e .ali, .palores
verde-azulados eazul-esverdeados de outono. De entradâ, no pátio doméstico, vê um
meteoro riscar ofirmamen~o 'e, núm vôo de luz, esfuziar por entre aléias .de astros,
lembrando caprichosa vela >que se desprendesse do cande!àbro· da c0'n:stelaçãq, de
Cassiopéia, deixando, .à retaguarda,. largo traço de chama.,Abre aporta'do "lar num
gesto de chumbo, ,e cr:ê ouvir uma voz a ciciar-lhe aos ouvidos,tristemente: - Adeus...
Adeus... Láfora, naprofundeza da noite, ,a luz do luar segue a çlialogarqo~ a l~zdas

o Avesso de um BalZt:tc L,o:ntemt'Orttnf~O

São frases,como é fácil sentir, repassadas de conteúdo poético, conquanto cheias'de
mistério, qtieprocuraremos esclarecer. Para quem haja feito a leitura do livr'o\1ma 'únic~

'vez, dificilmente esse trecho será percebido da maneira como~amos interpretá-lo, porquan
to, nessa altura doentrecho, os elementos que constituem a chave da. interpretaçãó ainda
não nos foram àpresentados. Curiosamente, parece o autor haver esquecido a estrutura do
romance,ao formular um símbolo no qual ~l~ compulsivamente busca aliviar-se de uma
angústia através revivênciatraumática. E, assim, um momento de reflexão subjetiva,
da qual nós, os desavisados, somos excluídos. Essa'nossa impressão é rep'roduzida
de maneira similar por Paulo Rónai, ,em sua nota introdutória a o Pai Goriot (Çornédút
Hurrzana. VaI. 18). Fala-nos ele dos vários elementos que integram o gênio do grande
ro~ancista destacando su\a habilidade n~ dosagem do mistério. «Certos' segredos do
romance sãó por .determinadas personagens e ignorados'por outras. D.a' maioria
deles, o leitor há alguns" porém, que o autor reserva para si mesmo" . E continua,
dando-nos· um exemplo: "A retaguarda de Vautrin, os poderes que lhe s~o delegadoS' e a .
letentletacle dos que os no escuro' até o fim - às vezes, tem-se a
lmDre~ssaloCLe que há segredos dentro de sua obra". Como se pode ver,.

essa hermenêutica Ínteiran1ente desprovidos de motivos, e é
um exemplo: em suas cartas àcondessa Hanska,

'outubro de 1837, em que ele jnformava: ~'Massimilla

não compreendida; dá-me trabalhos'enormes"pelas suas
uldades, mas acariciei tanto como essa página mítica, 'pois o'mito está nela

• j undamente enterrado debaixo da realidade" . Assim, ficamos sabendo que os símbolos
eram característicos romancista, que fazia deles sua mitologia particular" servindo, pàra
mten)re1tar sua existência Íntima,bem como a de suas personagens. O que' aqu~· faremos,

a possivelmente acobértada pela imagem de C.assiopéia que, como
·em Massirnilla Dorzi, pode ser também simbólica. Comecemos recorrendo a informações
objetivas sobre a constelação. Também chamada Cadeira ou .Trono, ela é uma constelação

_boreal, que se encontrasempre em oposição àGrande Ursa, relativamente àestrela· Polar.'
.O catálogo de Flamsteed atribui-lhe 55 estrelas principais. Ela.é facilmente reconhecível pela
sua semelhança, com a letra CY'. Porta~to, comparando-a a um candelab.ro, ideritifica-se-Ihe
a forma com precisão. A mais bela estrela dessa constelação é. chamadél: $chedir, ela,varia âa
segundaàterceira grandeza. Contudo, a fama de 'Cássiopéia, como se vê em todo e qualquer
dicionário, surge com o aparecimento de uma estrela que foi observada por Tych'o-l3rahé
(a~trônomo, 1546/1601), em 11 de novembro de 1572, quando deixava o seulaboratório de



(...) espírito de uma jovem que se dá a conhecer[Jelo nome de Bílnia, afirma-se
ligada àfamíliaBarrasquié, desde[Jriscas eras edenotapa7'ticu!ar ternura[JorFlorian,
a quem consagra repetidas expressões de carinho filial.

(...) recorporificar-se no mundo [Jara ajudá-lo e, ainâa mesmo [Jor intermédio de
Carla, teria sido [Jara ele um a[Joio moral, não tivesse Floriarz a[Jrovação de viver
sem ela... (p. 316).

Essa jovem éa filha que ele teve com Carla,'e que desencarnará, "semanas depois de seu
nascimento" (p. 316). Vamos vê-la, como espírito de luz, "desempenhar tutelares funções
nos trabalhos mediúnicos junto ao lar dos Barrasquié". 316). E é em um discurso de
Zéfiro, o mentor espiritual, que ficaremos sabendo ser uma"Abnegada amiga do
médico" ,. e que tentou

Osma,rRa,mos Filho

U raJ11igurgo para"vaItar a casa. A aparição dessa estrela, a, Peregrina,21 deu-se de maneira
repentina. Em poucos instantes, ela adquiriu um brilho comparável ao de Syrius. A partir
de então, seu' brilho foi aumentando, até ultrapassar o de Júpiter, em seu lado oposto.
Chegou mesmo a tornar-se visível em pleno dia. Ao cabo de um mês, ou seja, em dezembro

1572, ela começou a diminuir progressivamente e, em março de 1574,.havia desaparecido
completamente. .

Como afirmamos, foi em uma segun9a leitura do livro que pensamos haver apreendido
° siInbólismo do entrecho. Ocorreu-nos uma espécie de itzsiglJt, quando se fusionaram as
informações contidas no final do romance, .o simbólico do episódio, e as iflforma~ões

objetivas e históricas da ocorrência astronômica que fomos buscar nos dicionários. E no
capítulo XLI,- página 195,-, que se dá o aparecimento de uma personagem que constitui o
centro e a razão do símbolo. Trata-se do

60

explicação, suavizada por Zéfiro, exprime a rude verdade de uma rejeição paterna.
a estrela Peregriná de Cassiopéia, diríamos, ela risca o firmamento' existencial de

Florian por um curto lapso de tempo. Ela é a vela do candelabro, vinda para iluminar a
existência de um pai que, entretanto, "delibera relegar a criança" (p. 133).28

Diz-nos o livro que a menina durou algumas semanas, "desencarnou picada por um
lacrau" (p. 316). Na ocorrência astronômica, aferegrina também começará a desaparecer
em um mês. O surgimento desse fenômeno provocou, na época, umasérie de superstições.

Peregrina - Pélerin, inne - Personne quifait unpélerinage. Voyagefait avec l'intention ele rendre
hommage a un grand homme, qu'on vénere. (Petit Robert). Peregrino, a - pessoa que faz uma
peregrinação. Viagem'feita com a intenção de prestar homenagem a um grande homem que se
venera.

Deparamo..;nos c9m um trecho do LeFoyer de I'Opéra, no qual Balzac ajuda-nos a sustentar
~ssa interpretação~ E quando ele comparauma sua personagem aum astro: "11 est eles êtres qui ont
te privi/ege d'être parmi les hommes comme des astres bienfaisants dont la lumiere éclaire les esprits,
et dont' le~ray~ns 4chauffint les coeurs. D'Arthez éta# urre da ces belles âmes" . (Le Foyer de I'Opéra,
p. 43 '- A. Jamar, éditeur -libraire, 1840.) ,

Há seres que têm oprivilégío de estar entre os homens como àstros benfazejos, cujaluz ilumina
os espíritos, e cujos raios aquecemos corações. D'Arthez era uma dessas belas almas.
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Curiosamente, é Camille Flammarion29 o autor. de um pequeno t·recho desse
enciclopédia: "Foi em 11 de novembro de 1572, poucos meses após o massacre
Bartolomeu; houve por isso um mal-esta~geral. A superstição popular, o medo dos cometas,
o temor de ser o prenúncio do fim do mundo anunciado há muito pelos astrólogos era uma
excelente rrlise-en-scenepara uma tal aparição. Foi mesmo dito que' ~_nova estrela era amesma
que co.p.duzira os magos a Belém, e) que sua vinda pressagiava o retorno do Homem-Deus
sobre a terra e o julgamento finaL Por isso, esse fenômeno que já se prestara antes como
símbolo de natividade poderia ter sido reutilizado pelo autor com 0 mesmo propósito e,
como procuraremos demonstrar, buscando registrar no tempo a data do nascimento das
crianças, que seria 11 de novembro, amesma do aparecimento da estrela. "Coincidentemen
te", sob o signo de "Escorpião", ou seja, o "lacrau" responsável pela morte da menina. Essa
.suposição, extremamente ousada, foi, por isso, de início, como não poderia deixar de ser,
puramente hipotética e arbitrária. Só nos sentimos' encorajados a transcrevê-la depois de
havermos constatado sua adequação aos raciocínios 'relativos a dados subseqüentes. Ao
aventarmos essa possibilidade pela primeira vez, verificamos, de imediato, a sua inviabili
dade, pois se avisita se dera a 25 gerrninalAno XIII, ou seja, 15 de abril de 1805, esse período
seria insuficiente para o nascimento da filha de Florian e Carla, em 11 de novembro, quando
eram decorridos apenas sete meses. Porém, antes de rejeitarmos definitivamente esse
raciocínio, retornamos ao cap. XXVIII, "EnsaiC? sobre o impasse" (p. 126), que d.escreve o
nascimento da menina, buscando um maior esclarecimento, e aí encontramos a frase de
Bigorre, anunciando que Carla "dera à luz prematura menina" (p. 127). Essa inusitada
informação, que nos passara despercebida, consagrava a nossa suposição como plausível. A
criança nascera de,sete meses.

Outra sondagem que #zemos procurando conhecer o o~omástico correspondente àdata
em, que~tão conduziu-nos a umainformação singular. Saint Martin é o festejadO' do dia 11,
e a um ~aint René, padroeiro qe, Angers, cabem os louvores do dia seguinte, o 12 de
novembro. Acrescente-se a isso uma estranha lenda envolvendo sua existência, segundo a
qual morreu ainda criança, sem ter sido batizado; contudo foi ressuscitado por Saint
Maurille, que o nomeou René (Renato), porque nascera duas vezes. Essa circunstância não
deixa de ser parte do nosso enredo, pois também Renet, como é sabido, é a reencarnação de
Jules, o que lhe confere semelhante fado. .

Aventamos a hipótese de que nossa personagem pudesse ter nascido no dia 11, e ter sido
registrada no dia 12, tomando, assim, o nome do padroeiro. Sem deslnerecer o admissível
da criação mediúnica, essa ligeira defasagem ainda vem acrescentar um pormenor a mais ao
'fantástico' de suas informações.

pequenas diferenças parecem" aliás, comuns àépoca. O próprio BaIzac, nascido,
segundo a certidão civil, no dia 20/05/1799, ler. prairial Ano VII, recebeu o nome de
Honoré, padroeiro do dia 16. Essa data, 16, é relembrada por sua irmã Laure. Os pais teriam
aberto um calendário everificado que o dia era dedicado a Saint Honoré, nome que agradou
ao pai e que ele deu ao. seu filho, embora 'não houves$e pr~cedente, nem na família paterna,
nem na materna)O

Já é possível perceber como o teJ..TIpo, dissimulado na narrativa, é apenas um elemento

29 Astrônomo francês (1842/1925). Converteu-se ao espiritismo.
30 Cazenove, MareeI. Le ·drame de Balzac. Ed. Delmas, p. 19.
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o1 (diminuir)"

DiasMeses
04
05

odendo diminuir 05 de 04, temos de acrescentar 12 meses aos 04, retirando-os da coluna
temos: 1800 - 12 meses" .. 1.799.

+ 12 .. 16 meses. E fazemos a operação como segue:
16 12 "

01 (diminuir)

U lreslútaC1oobtlÓO é de novembro de 1796.

Anos
1800

3

acrescentado à composição do livro. Quando pensamos haver esg o seus indicadores,
eles ressurgem de manei~a extraordinária.

Estávamos bem distanciados da página 28, quando, casualmente, a atenção
o comentário de Monique, ali registrado: "Mais quatro meses e teremos gente nova em casa:" .
" longos anos de espera... Até que enfim!" Sendo esse seu comentário "no

o da Ressurreição, dia 12 de abril de 1800,"ese ela esperou três anos pelo o, do qual
agora está grávida de 5 meses Gá que faltam quatro para o término da gestaç , a dedução
é de que ela' se casou 3· anos e 5 meses antes, o que nos levaria ao mês de novembro do ano
de 1796.31 ""

Essa informação só vem aprofundar a função simbólica de Cassiopéia, como indicadora
de uma data, ou seja, 11 de novembro, ratificando a nossa interpretação. Para reforçar ainda
mais a validade dessa data; avancemos para o capítulo seguinte, o XXX, quando 20 anos são
decorridos. Nele, o nosso calendário pode ser lido na frase da página 136: "O homem de
olhar indeciso, cuja imagem reponta do emoldurado da tela que domina a câmara, é Carlos
x. Os Bourbons, pois, estão de volta!".

A subida de Carlos X ao tropo deu-se em 16 de setembro de 1824, mas súa sagração só
ocorreu em 29 de maio de 1825. As páginas 138e 139 do fi?esmo momento e capítulo, vemos
Florian e Renet na antiga "viatura" da casa,percorrendo a principal artéria da Cidade baixa,
onde estandartes e bandeiras da Restauração erguem-se, sem panacbe, sobre os tetos dos
tranqüilos edifícios públicos. A cidade aparece-nos, assim, engalanadap~ra uma comemo
ração que poderia ser a da sagração de Carlos X. Ficamos sabendo, no final desse capítulo
(p. 142), que toda essa cena passa~se num domingo, quando pai e filho fazem uma visita de

.inspeção ao rnanoir. através de cálculos, ou seja, consultando as tabelas, confirmamos
que a sagração, 29 de maio, recaiu mesmo num domingo.

O leitor poderá objetar: dissimularia Balzac a incidência de uma data histórica, a ponto
assinalá-la somente através" de indícios?
Ao contrário de Flaubert que, naEducaçãoSentirnental, escolhe com cuidado suas datas,

maneira a descrever as interferências entre os acontecimentos históricos e a vida de suas
personagens; ou do Victor Hugo de Os Miseráveis, que reúne todos os seus atores na
barricada de OS de junho de 1832, os acontecimentos imaginários muitas vezes descritos por

ficam inteiramente àmargem da história dita descritiva.
ilustrá-lo, traremos, novamente, o exemplo de O Pai Goriot. Para o legitimista

Fl""ot.... 'T'llr""1"'n que era Balzac, o ano de 1820 comportava uma data capital: o assassinato do duque
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I) de fevereiro~ Mas, para o romancista, essa história não conta. Se o duque
no dia 13, Vautrin não poderia, no dia~14, levar madame Vauquer ao teatro,
haviam sido fechados por 10 dias, em sinal de luto; nem poderia haver baile

Saint Germain. Daí, a total separação entre a cronologia romanesca, a dos
história escrita, bem como a indiferença d~ Balzac em relação ao que se passa

mundo.
o, nossa .leitura de uma data, que acreditamos haver sido inscrita no cenário de

romance, é um recurso válido, quando comparado aos de um autor que, normal
capaz de no-la sonegar.

*

endentemente de todas essas justificativas histórico-literárias, o que melhor asse
nsistência de. nossas infe.rências é a coerência que lhes será sempre ,exigida pela

dade do entrecho, como,· aliás, já afirmamos em outras oportunidades. Pata
icá-Io, devemos voltar às folhas 137, do mesmo. capítulo XXX, quando Palome

se de um alto rapaz, Renet, descrito como tendo aproximadamente vinte anos. Bem...,
mos no domingo, 29 de maio de 1825, e se tomarmos o 11denovembro de 1805 como
de seu nascimento, Renettem, exatamente, 19 anos, 6 meses e 18 dias deidade,
to aproximadamente 20 anos, como nos assegura o texto. Curiosamente, o ret~ato

rIos X pintado porFrançois Gérard (Roma, 1770/Paris, 1837), e que se encontrou no
de Carcassone, é. de 182532. Estaria o autor procurando, também com a tela,

lar-nos o ano em curso? .. Por acréscimo, temos ainda toda~ aquelas circunstâncias,
vimos, acompanhando,justificando e precisando os nossos raciocínios. E a uma delas,
ática, vpltamos mais uma vez, para saber se condiz com o período de gravidez de Carla
ique.A página ~3,do capítulo XVIII ~ "Elogio da campanha" -, quando Floriane
uedirigem-se à casa da maga para a primeira visita, ouvem, no percurso, o "e~coach~r

ágUas primaveris". Or<l:, estamos a 15 de abriL~. Realmente, é plena primavera. A página
, lemos: "Durante quatro meses [Florianlvive seus dias partidos em dupla existência",
o a saber que "a moça napolitana esperá também um fruto da ligação afetiva". No

mo capítulo. e mesma cena,Carla "Aproveita os dias longos do verão para reform~r·a

modesta", e Monique, "Antes deprimida, vive contente,não obstante atravessar
oinodadaosempeços orgânicos da gravidez". "A estação da saúde amadurece-lhe as maçãs
rosto" (p. 1,18). Está mais que óbvio o. verão,pois abril mais quatromes.es traz-nos agosto,
no verão. A página 122, capítulo XXVI, é onde vão cair as primeiras folhas do outono;

adame de Brezé .(Marie Louise), irmã de Florian, é convidada a passar o fim de estação (ou
ja, o outono) e o invernopráximo, numa temporada que abranja a época prevista para o

nascimento do herdeiro. (p.·123) No capítulo XXVII, que focaliza o nascimento de Renet,
é ainda a irmã de Florian quem nos assinala a presença do outono, usando, simultaneamente,

pas de inverno.e verão (p. 124), o que virá a confirmar-se plenamente na frase:
I ELERES, atravessam os caminhos aquecidos pelo s.ol outoniço". (p. 126, C~p. XXVIII).
E quando, no mesmo dia do nascimento do fil}.1o, o médico Barrasquié dirige-se à casa de
Carla, que também dera à luz uma sua filha. Na continuação dessa cena, ao deixar a casa,
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Comó sabemos, nossos cálculos foram feitos a partir da data de aniversário de morte de
Jules e de padreMarcel. Foi uma inferência, baseada nas fortes sugestões contidas no capítulo
XV, de uma data evocativa. Contudo, o sábado da Ressurreição (23 de março de 1805), pela
forte carga afetiva" de que essa festa se, impregnara, poderia também ter sido motivq de

pela última vez, quando ele abandona a criança, Florian, "Com a ponta dó dedo, distraído,
acaricia o ranlO de camélias ainda frescas esquecido ~m mesa próxima" (p. 132). Diz-nos a
enciclopédia que "na Itália, no Midi e numa parte do centro da França, a camélia vive·ao ar
livre; mas sob o clima de Paris o emprego da estufa é fundamental. .. o inconveniente da
cultura diretamente na terra'é que a florescência da camélia dá-se durante o inverno, de
novembro a abril, e suas flores não podem resistir -às intempéries da estação, murchando
quase imediatamente após o desabrochar" )3 Na página 128, Florian pondera: "Deus! nem
um ano transcorrido! [...] Revê, na tela das próprias reminiséências, a primeira visita avila
singela, três estações atrás." Esses trechos, pois, só vêm confirmar, uma vez mais, a leiturr
que fizemos, no símbolo de Cassiopéia, do nascimento das crianças, 11 de novembro. E
outono nas vestimentas de madame de Brezé, (p. 124); são outoniços o crepúsculo e o sol
que aquece os caminhos, (pp. 134 e 126); é ainda outono no mês de novembro, no ramo de
camélias do Midi (p. 132); e, finalmente, como para datar o trecho que articula o sÍlnbolo
da constelação, vamos encontrar, além dos "palores verde azulados e azul esverdeados de
outono", o "céu enluarado por débil crescente" (p. 135). Estaria de fato esse céu do dia 11
de novembro de 1805 enl uma fase lun~r condizente com essa descrição? Foi o que nos
perguntamos. Para confirmá-lo, informamo~nos junto ao diretor do Observatório Nacio
nal, que~ após vários cálculos e consultas, esclareceu-nos: "no dia 6 de novembro de 1805 a
lua hayia sido cheia. No dia 14 de novembro entrava em quarto minguante. Em 11 de
noven1bro, encontrava-se em 20.7; ou seja, estava mais para quarto minguante (60%

). Em
francês, para se dizer 'quarto lninguante', usa-se derrliereroissant, ou seja, 'último crescente'.
A expressão 'débil c'rescente' traduzia, pois, com .rrecisão, a fase em que a lua se encontrava
no dia 11 de novembro de 1805". Surpreendeu~se ao verificar que, na véspera, 10 de
novelnbro, dera-se ,0 aparecimento do cometa Biela, também chamado de Garnbart. Não
,seria esse o meteoro visto? E acresc,entou que a imagem de uma vela desprendendo-se de um
candelabro é, em linguagem poética, a descrição exata de um cometa. Aléln do mais, ,Biela
teve o seu aparecimento na constelação de Andrê>lneda, muito próxima da de Cassiopéia, e
à latitude do Languedoc, quem observasse o fenômeno teria a ilusão de que tal ocorrência
proviesse realmente'de Cassiopéia. Após essa conclusão, quem se mostrou surpreso fomos
n6s. Peregrina ~ Bílnia - Biela, do símbolo'à precisão de Uln-a observação astronômIca.

A obra de Balzac em que melhor podemos sentir sua preocupação com a astrologia·é
Sobre Catarina de Medieis, onde ele ressalta, de conformidade até mesmo com a historio
grafia moderna, o papel relevante que essa ciência desempenhou na corte daquela rél:inha.
Chega mesmo a adotar, nesse pormenor, os preconceitos de suas personagens, e exprimir a
esperança de que o seulivro inicie uma renascença da leitura dos astros e do magismo. ,
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o Avesso de um Balzac.Contemporâneo

tragédia, e servir, portanto, de ·referência àmesma linha de raciocínio.
transcrevê-la, ·por possuir a mesma equivalênciá e para que o leitor perceba que

ultantes não a invalidam. Se a Páscoa foi no dia 24 de março de 1805, o
essurreição foi a23, 2 gerrnirlal Ano XIII, também duodi, segunda-feira.
4luinta-feira, 26 de março de 1805, quintidi, quando da visita à maga. Carla

tem uma criança prematura em novembro, com oito meses, portanto.
primeiro raciocínio, quando tomamos por base adata do aniversário de morte,
Moni41ue, por ocasião da visita à maga, já estaria grávida de ·dois meses,

te, e Carla teria cinco meses em Saissac, e seis em Carcassone.
do raciocínio, quando a data base é a Páscoa (24 de março), Moni41ue estaria

nas um mês, e Carla teria quatro meses de Saissac. e seis de Carcassone, já que
Saissac no final do Consulado, 4lue durou de9 de novembro de 1799 a 18 de maio

O fato de já se encontrar grávida parece encontrar respaldo na seguinte
(]U~ln(]lO Carla, em transe, prognostica: "Orai! Alguém se· apresta ao

asS·Uffillrà noya vestimenta entre os homens!". também,· àpágina 117,
nique i ntifica o espírito comunicante como o do padre MarceI. Entre as várias

ôes ocorridas a sessão, o espírito de não se manifestou, o que pode
ido como uma indicação de já se encontrar em processo reencarnatório.

ti- ti-

1""'411·~uh! ... Ir\ XXX, vinte e cinco anos são decorridos "sobre" a .noite
DaJ~eCC~U"'lru.)S haver...se tornado menos exigente em· referendar o tempo, e,

aet:aU1LaQíC). Cont o, se acompanhar, exibindo seus dados com
dentro de complementação lógica daquilo que

nesse capítulo que nos deixamos convencer de 4lue
s a 29 de 1825. cálculos que nos aJudaram a estruturar essa
o, vimos as Toquettes odorantes, à página 137 (Segundo a Enciclopédia,·em plena

ência durante os meses junho); e vimos .também o pequenino rouge-gorge
), "flor·de pena da estação", 4lue segundo Mauduyt,34 passa .todoo verão no bosque,
encontra em tomo às habitações (portanto, na cidade) quando se vai, no outono,.e,
volta, na primavera. .

o capítulo XXXI, "os frígidos ventos de outubro" acompanham Rossellane em sua
ao pai (p. que suor copioso, apesar da estação freséa" (p. 145). No
11, "Avança a estação no morrio do sol do Meio-Dia". "Nos demorados

ulos, Florian estira o olhar", 4luando nós também o fazemos, para saber que estamos
a 157. E, "volvendo, novamente, ao aconchego da noite, Flo.tian senta-se na

e e afasta Q pára-fogó" (p. 158), dizendo, com isso; que ainda atravessamos a meia
. Portanto, ainda em outubro, no outono, 1825. No capítulo XXXVII, Florian
àesposa l;lm buquê decapucines (chagas) (p. 177), que florescem mesmo até as geadas

tubro. No capítulo XLI, "dezembro enregela as noites" (p. 196) (dezembro de 1825).
o capítulo XLIII, àpágina 203, Florian descerra a janela e "aspira em sorvos profundos o
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aroma dos limoeiros enflorescidós".' No capítulo XLVI, ainda' estamos no ano de 1826.
"ADEUS do verão, anúncios de outono" (p. 210). Acreditamos ter sido esse o ano em que
Rossellane, finalmente, bate às portasde Paris (p. 164).

Essa nossa dedução prende-se ao fato, já visto, de que foi no capítulo XXXI que, pela
primeira vez, ela visitou o "gabinete" do pai, e essa visita se deu em outubro de 1825.. O ano
termina eé1825 ~embremo-no~de que, no capítulo anterior, estávamos a29 de maio de 1825,
sagração de Carlos X (p. 142). E naterceira visita (p. 162) que ela demonstra, efusivamente,
seu desejo de ir aParis (p. 164), quando, então, já se apresenta externamente mudada: "lagarta
que se ~ez borboleta, já é quase outra mulher" (p. 162), o que pressupõe um tempo decorrido.
. A nossa cronologia, ratificando sua seqüência Iógica,parece abrir, aqui, o único espaço

de tempo possível para a ocorrência da visita de Rossellane a' Paris, provavelmente" no
verão-junho, julho 'e agosto de 1826, suposição esta que ganhará um teor de maior pro
babilidade na reprodução da resenha musical parisiense dos meses citados, que' a moça faz a
Renet (p. 249).35

Nocàpítulo'XLVllI, "Junho avança, ea Renet nãofora possívelacompanhá-los" (os pais,
'a Paris), "embora o desejasse, atarefado que se encontra a dirigir, em começo de estação, os
trabalhos de lifl?peza das vinhas. A monda pede velar" (p. 221). Esses cuidados da vinha
constituem" uma info·rmação .precisa, confirmando ainda o dado, cronológico. Diz-nos' a
enciclopédia Nou'veau LarousseIllustré, emseuverbeteJuin; 2e. - Vigne- Labours et binage.

J. de Castro Freire, Dicionário Francês/Português: Donner du labour à la'vigne - Dar
uma cava à vinhà. . ,

Novamente o Larousse Illustré: Binage - "do radical biner: tratamentódadoàs culturas
com a finalidade precípua de afofar superficialmente o solo, o que indiretamente tem por
conseqüência livrá-lo, de modo mais ou menos completo, das ervas daninhas".

Essa operação constitui pois a sarclure, que é a monda. Estamos no mês dejunho do aRO
de1827.

No capítuloXLIX, éCo~stance quemnos prevê"apróximaestação, o outono que chegará
vestindo as vinhas em montões de ouro velho" (p. 224). , '

"Muitas sen1anas passaram-se", no capítulo L (p. 224), até chegarmos aoLI(p. 226), onde
encontramos o original Diário de Constance, que, de imediato, nos chama a atenção pela
maneira francesa como é datado. Esse Diário parece ter sido escrito 'entre os anos de 1826 e
1827. Por diversas vezes, tentamos conjugá-lo com os dados apreendidos no texto, sem,
contudo, lograrmos um resultado preciso. Julgamos que as três primeiras datas pertençam ao
ano de 1826. Vamos examiná-las, natentativa de comprovar essa afirmação. Sirvamo-nos de
novo do Calendário Moret, e localizemos os dias da semana. Maio, 3, foi uma quarta-feira;
maio, 8, uma segunda-feira, e maio, 20, umsábado.

Àpágina 200, capítulo XLIII,
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o rapaz [Renet], vem à casa da família Lajarrige. Esquivo, ea primeira sessão a
que comparece. {...} Os dois jovens entreolham-se, enternecem-se mutuamente, [..J
Desde o i,'!stante em que lhe descerrava aporta, na visita ínicial, a ímagem do moço
lhe vinca osentímento de maneira indelével. favivia empoucashoras uma existência
inteira. (p. 201, 'mesmo capítulo.)

35 Ver capítulo "Música", p. 532.
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mos esse trecho com o conteúdo do Diário em 3 de maio:

a a aurora do amor em minha vida. Parece-me que de há muito tempo me
nto para amá-lo. Efoi tudo tão espontâneo~ tão natural quando nos vimos!

amos esse dia 3de maio do Diário como o registro daquele encontro, e datamos
tulo XLIII, 3 de maio de 1826.

: é, das anotações, uma das mais curiosas, o que é fácil de Se ver na peculiaridade
que passaremos a analisar:

Hoje, imitando opequeno besouro embriagado de perfume que colhi nos estames
rosa que ele me deu, os verdelhões esfuziantes que ouvi bêbados pelo suco do
eiral, eas mariposas que vejo em torno às velas, ébrias de claridade, trago o meu
ção tonto de amorpor ele...

em dominante é a da embriaguez, e veremos as suas insinuaçÕes em pormenores
ente insuspeitados. Ei-Ios: O verdelhão ('verdier) "durante o inverno vive. das

nrevre (frutos do zimbro), conhecido vulgarmente como eau-de-vie-de-grain, ou
aça de grão"36. "No verão,·· esses· mesmos pássaros nutrem-se de todas as ·espécies

, mas parecem preferir o chéne'vis, do latim canabis (chanvre), a semente do
o, (maconha)" (Nau'v. Lar. 111.). Ojus-de-la-treille, expressão que significa 'vinho',
zida literalmente como Co suco do parreiral' (Nau'v.Lar.lll.). Quando, no final da
contramos fou d'arnaur (louco de amor),· traduzido como "tonto de amor",
os ser ainda uma imposiç~odessa seqüênciade imagens inebriantes.37

capítulo XLIV, àpágina 203,"Visitam as Lajarriges o solar, despedindo-se arttesdo
o a Paris". Nó Diário, em 20demai(J38, sábado39, podemos ler: "Visitamos o solar

ié mais uma vez". Parecerá· um tanto ingênuo o havermos inferido da banalidade
e o motivo da visita,o regresso a Paris. A nosso ver, porén1, só a demorada ausência

assone seria justificativa suficiente, pois, no livro, àpágina 193, fica bastante clara a'
distância em que as Lajarriges se mantinham, a fim de não comprometerem a
profissional do médico, numa cidade demasiadamente apegada àfé tradicional.
assim datada e exaluinada a primeira parte do Diário, que julgamos interromper-se
ão da viagem e permanência elU Paris, s6 sendo retomado por ocasião do regresso,
o do ano seguinte.

(j.:DULXIXeS. 1866/76, verbeteVerdier.
BaIzac, em sua correspondência com madame Hanska, tecendo comentário sobre as cartas de

amor que dela recebe, evoca imagem muito pr6xima da que acabamos de ver em nosso entrecl1o:
11estmidi;je les tis depuis deuxheures!. ..Av~-vous jamais vu demerlegris de raisins, àla vendange? ..
c''est leparadis. S'abreHver comme cela, sansarrêt, à la source de votre âme,vivre deux mois de votre
vieen deuxheures,c'estindiscriptibleL.. (La RévuedeParis, aout 1959, p. 5)~ meio dia; leio-as há
duas horas!... Jávistes algumavez melro embriagado de uvas, navindima?... Éo pa.r~o. Saciar-se
assim, sem parar, .. na· fonte .de vossa alma, viver dois meses. de vossa.vida em duas l1oras,·é
. d ., l' ) .m escrltlve ....

A título de curiosidade, relembramos ser o natalício de Balzac, 20/5.
Os dias da semfU1a foram arbitrados a partir dos nossos cálculos. .



o capítulo XLV tem como título, e sugere-nos, "Uma suspeita". Ele dá continuidade ao
anterior, que assinalamos como sendo o sábado, 20 de maio de 1826, e descreve a manhã do
dia do ·natalíc~o Florian. Não seria a segunda-feira seguinte, 22 de maio,'já que a cena
focalizada se passa no consultório, e, portanto, em dia útil? Na antigüidade, o 1~ de maio
era consagrado a Flore, deusa das flores. O Calendário Republicano atribui o nome Floréal
aos meses da florescência,abril e maio. Flore - Floréal- Florian. Pode não ser o dia do
aniversário, mas o mês se assegura como bastante provável, não só no sí~bolo como em
nossa seqüência cronológica.. .

O capítulo XLIX - "O retorno dos belos dias" - ,"traz ,os Barrasquié de volta a
Carcassone", depois de uma "breve mudança" (p. 222). Acompanham-nos as Lajarriges, que,
em Paris, haviam permanecido desde maio de 1826 para o tratamento da asma de madame
Coralie. Durante 'a viagem de volta, vemos Constance fazendo conjeturas, a prever a
próxima estação, o outono, que "chegará vestindo as vinhas em montões de ouro velho".
Acreditamos ser esse o mês de julho de 1827, já que é nessa çlata que ela parece retomar o
Diário em Carcassone, interrompido em maio de 1826, e qu.e recomeça expressando a cura
da mãe: Julho, 18 (quarta-feira). "Vivo a felicidade, pois até Mamãe parece distante da
'senhora' asma". E, em julho, 22, continua, assinalando esse mesmo estado de espírito.

O capítulo L fala-nos da penosa impressão causada a Renet por um dos transes mediú
nicos de Constance; suas superstições e preconceitos irão afastá-lo da noiva. E~a parece
perceber e registrar a sua indiferença, no Diário, em setembro 2 - um domingo. "Não nos
encontramos. Será que Mamãe me notou as olheiras arroxeadas?" Com esses elementos,
podelnos datar o capítulo L entre 22 de julho e 2 de setembro de 1827.

O c~pítulo LI é ainda o do Diário, faltando apenas a última data, setembro, 5, que foi
uma quarta-feira. A anotação desse dia foi feita após reler as linhas. derradeiras de seus
apontamentos, e data assim o capítulo, 5 de setembro de 1827, revelando-nos além disso o
dia seJJ;lanal das reuniões espirituais, quartas-feiras, o que nos é, indicado por sua leitura:
"Hoje, como os 'espíritos o fazem sempre"...

No capítulo LII (p. 230), "Correm semanas" ... isso, certamente, sobre setembro, 5, do
capítulo anterior; e équando~ então, no gabinete do pai, R~ssellane vê Renet pela primeira
vez (setembro de 1827).

No capítulo LilI (p. 234),
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6..)o enregelado vento outoniço dobra os ca'niços desolados... As últimas andorj..
nhasjápartiram, asfolhas dosplátanos dançam no arasarabanda castanho-averme..
lhada da estação. Em breve, os azevinhos oferecerão seusfrutos cor de sangue.

KealrneJlte é esse o momento da partida das·andorinhas, começos ~e outubro, quando,
quase sempre ànoite, elas abandonam a França. Esse momento é retardado ou acelerado
alguns dias pela temperatura. Os azevinhos não discordam da informação, oferecendo seus
frutos no final de setembro, ou começos de outubro (Outubro de 1827).

.No capítulo LIV, àpágina 237, Rossellane visita o Trlanoir; "apanhadores e carregadores
terminam as últimas vindiInas do outono [...} O Sol dardeja a prumo de um céu baço que
anuncia já os primeiros cinzentos hibernais". (p. 240) Na França, é em setembro que se
começa a vindimar,mas,no Midi, a vindima ocorre um po~comais tarde, e só termina em
novembro. Essa é uma informação do Nou:veau' LarousSe Illustré, para dizer-nos que
estamos, com certeza, em novemb.ro de·1827. .

o dia, sob lufadas de gelo. As primeiras neves - diminutas migalhas de



1827, que

se InICIa o "'G.J,..J'''''''UJLV

de inverno, JUIJLtaJneJote

término da históriae~ nosso plano, não encontramos referências
nos pudessem fazer avançar além desse dezembro de 1827.

pode ser dividido em quatro momentos de duração: o primeiro, que inclui
12) -"Alma de mulher em corpo de homem?", eo LXXVI (p. 321) - "Últimas

, e se passa em 1957, na ~spiritualidade. que do capítulo
(p. 21), ao XV - "Tudo o que se pode sofrer em cinco (p. 72), e que
da Ressurreição, dia 12 de abril de 1800. O terceiro, que vai do XV ao

""""1-0.. "",,,_ aborrecido porque explica anos felicidade" (p. 135), indo do ano de
ano do Calendário Republicano, mais precisamente, 12 de abril de 1805,

XIII, duodi (segunda-feira), até 11 de novembro do mesmo ano. E, por fim,
......,......' .. 1 a história dá um salto de 20.anos {de 1805 a 29 de maio de 1825), ou seja,

morte de Jules, cinco anos após sua ocorrência, até a data da sagração

registro encontrado é, como vi,mos, o de 5 de set~~mlbro

n1'1Il"On"\l"\C' com o Diário de Constance.
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v - Na Espiritualidade

Sob esse titulo abrangemos as partes inicial e final do romance, englobando os capitulos
I, IT, LXXV e LXXVI, a saber, 0 prologo e 0 epllogo da historia, que se passam numa
dimensao astral.

Baseados no material romanesco com que 0 autor, nesses capitulos, sobrecarrega seus
quadros - cenarios empireos, cortejos arcang{Jicos, concertos de musica astral, materializa
r;oes de seres espirituais - fomos acometidos do receio de que 0 leitor, num julgamento nao
isento de precipitar;ao ou preconceito, pudesse rejeitar aprioristicamente a leitura, toman
do-a como fruta de uma concepr;ao exclusivamente espirita. Mas 0 proprio Balzac confessa
a Nodier, a proposito de descrir;oes semelhantes - que ele separa de suas teorias psicofisio
logicas -, tratai-se de "ilusoes", das quais "gosta de se nutrir", "visoes poeticas as quais
confere um senso extatico". E0 caso, por exemplo, de Serdfita onde 0 vemos introduzir,
num mesmo pIano, a meditar;ao religiosa, a visao ardstica, as fantasmagorias do sonho;
diferentes em seus modos, elas atingem 0 mesmo objeto transcendental, essa Revelar;ao
pessoal dos abismos superiores onde 0 espfrito encontra 0 Absoluto. E foi justamente 0 que
nos fez eleger, de inicio, como parametro, esse romance.

o proprio dtulo do capitulo I do livro mediunico - "Alma de mulher em corpo de
homem?" - comep a justificar a escolha de uma obra balzaquiana cujo tema sac as
preocupar;oes de seu autor com 0 .hermafroditismo; na psicografia, porem,. sob nova
roupagem, tomada de empr{~stimo a um conceito basico do espiritismo, a teoria da
reencarnar;ao. Veremos como a utilizar;ao do recurso, estranho a Balzac, consegue renovar
o assunto, sem, contudo, descaracteriza-Io em suas formular;oes primitivas.

Como em muitas outras ocasioes, a correspondencia do escritor traz esclarecimentos
sobre suas intenr;oes. Assim, ao the ocorrer a ideia de Serafita, apressa-se em comunid-Ia a
condessa Hanska: "Concebi 0 livro mais bonito, um pequeno volume do qual Luts Lambert
seria 0 prefacio, intitulado Serdfita. Serafita seria as duas naturezas num unico ser, como
Fragoletta,40 mas com a diferenr;a de que eu suponho essa criatur~ um anjo chegado asua
ultima perfeir;ao, e quebrando 0 seu involucro, para subir ao ceu. E amado por um homem
e por uma mulher, aos quais diz, ao desferir vao para 0 ceu, que um e outra amaram 0 amor
que os ligava, vendo-o nele, anjo puro; e revela-Ihes a sua paixao, deixando-Ihes 0 amor e
arrancando-se a nossas miserias terrestres".

Mas Balzac, em cuja imensa obra 0 amor erelatado em quase todas as suas variantes e
aberrar;oes -lembremosA Menina dos Olhos de Ouro, UmaPaixao no Deserto, Esplendores

40 Romance historico de Henri de Latouche, publicado em 1829, cujapersonagem principal eum
hermafrodita.
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eMisbias das Cortesas -, nao evoca a figura do androgino, em Serdfita, coma centro de urn
problema sexual, mas coma assunto de urn mito.

Sua significac;:ao profunda - e que devia atrair 0 espfrito de Balzac - esta ligada a essa
nostalgia da volta a unidade perdida que exprimem tantas imagens de todos os tempos. A
ideia de uma humanidade libertada do incompreensfvel dualismo de seu estado presente
e uma das formas desse grande sonho que, de seculo em seculo, procura criar uma figura
do homem em que venham a harmonizar-se todas as suas contradic;:5es internas.41

Albert Beguin que assim define 0 sentido do androginismo no livro de Balzac, da-nos,
tambem na mesma analise, rica em sugestoes, uma interpretac;:ao pessoal de Serafita, em que
ve "uma traduc;:ao mlstica da vida espiritual de Balzac e coma que a resposta aexigencia de
sua alma religiosa".

Ele distingue duas partes no livro:

Tudo 0 que se refere a tentativa angelica assume figura e forc;:a de mito vivo, concreto,
real, ao passo que 0 carninho da orac;:ao e ensinado sob forma discursiva. Ali esta 0 ponto
alem do qual Balzac nao encontrava em si mesmo a rica substancia imaginosa do vivido,
mas a enunciac;:ao austera de uma conclusao, uma lic;:ao.

o inconformismo de Charlotte, embora tendo a ver corn 0 mito poetico de Balzac,
possui carater muito mais realista, relevando antes dos conflitos que 0 indivlduo conhece
para assumir 0 seu proprio sexo, diante de disposic;:oes sexuais simultaneamente masculinas
e femininas. Evoquemos 0 entrecho:

Enclausurar-se num corpo inabilitado a espelhar-Ihe os desejos e vazar-Ihe as
propens5es nao seria, porventura, atravessar a existencia humana como quem respira
esonha, entre as constringencias das paredes de um cdrcere? Seria capaz das renuncias
exigtveis ao caso? E os outros, 0 que pensariam dela? Ela propria, 0 que pensaria de
si? (p. 16)

Estamos, pois, aqui, proximos de um conceito de bissexualidade. Umadas conseqi.iencias
essenciais desse conflito seria a homossexualidade, que se pode inferir das preocupac;:oes da
personagem, e que, coma veremos, e um dos muitos fantasmas inconscientes que a autoria
faz circular em varios momentos de sua criac;:ao, por pertencerem, igualmente, ao autor da
Comedia Humana, coma nos foi dado compreender.

Por outro lado Bertault, assinala que Balzac, em seu Li'uro Mtstico (Os Proscritos, Luts
Lambert e Serdfita, 1831 a 1835), mostra a formac;:ao e a evoluc;:ao das crenc;:as sob as
influencias etnicas, geograficas, uma ideia que persistira ate 0 fim em seu entendimento. Dal
o havermos suspeitado um outro substrato em toda essa formulac;:ao, e que poderia, aqui,
ser aventado, 0 que se origina nas crenc;:as cataras vigentes pelo final do seculo XIII e inlcio
do XIV, na mesma geografia languedociana que ambienta a historia. De fato, a civilizac;:ao
camponesa da alta A riege, por essa epoca, encerrava em seus quadros de instituic;:ao conjugal
um grande fundo de misoginia. Para alguns parfaits,42 a alma feminina nao podia ser

41 Beguin, Albert. Balzac, visionnaire. Propositions, Skira, In-12, Geneve, 1946, pp. 87-88-103.
42 Parfaits: nome dado pelos cataros aquele que, tendo recebido a absolvic;:ao de seus pecados, pelo
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admitida no parafso apos a morte da mulher. Uma reencarna~ao,por vezes breve, no sexo
viril, era preliminarmente necessaria.43 Entretanto, se a autoria se inspirou tambem nessa
medieva tradi~ao albigense, certamente a aproveitou atraves da conceitua~ao espfrita que 0

mito sugere, recolocando-a no texto da maneira adequada, e sem, contudo, despoja-la
inteiramente de uma conota~aoanalltica.

Para confirmar a validade de nossa interpreta~ao, evocamos urn trecho de obra co-psi
cografada pelo mesmo medium, Evoluraa em dais mundas.44 "0 hermafroditismo poten
cial" e urn sugestivo subtftulo do seu capftulo XVIII, do qual transcrevemos 0 excerto que
se segue:

[...] a alma guarda a sua individualidade sexual intrfnseca, a definir-se na feminilidade
ou na masculinidade, conforme os caracterfsticos acenuladameme passivos ou clarameme
ativos que the sejam proprios.

A sede real do sexo nao se acha, dessa maneira, no velculo ffsico, mas, sim, na emidade
espiritual, em sua estrutura complexa.

E 0 instimo sexual, por isso mesmo, traduzindo amor em expansao no tempo, vem
das profundezas, para nos ainda inabordaveis, da vida, quando agrupamemos de monadas
celestes se reuniram magneticameme umas as outras para a obra multimilenaria da
evoluc;:ao, ao modo de nllCleos e eletrons na tessitura dos atomos, ou dos sois, e dos mundos
nos sistemas macrocosmicos da Imensidade.

Por ele, as criaturas transitam de caminho a carninho, nos domfnios da experimemac;:ao
multiEaria, adquirindo as qualidades de que necessitam; com ele, vestem-se da forma ffsica,
em condic;:5es anomalas, atendendo a semenc;:as regeneradoras na Lei de Causa e Efeito ou
cumprindo instruc;:5es especiais corn fins de trabalho justo.

o sexo e, ponamo, mental em seus impulsos e manifestac;:5es, transcendendo quais
quer impositivos da forma em que se exprime, nao obstante reconhecermos que a maioria
das consciencias encarnadas permanecem segurameme ajustadas asinergia meme-eorpo,
em marcha para mais vasta complexidade de conhecimento e emoc;:ao. (pp. 141/142.)

Interpolada a esse discurso, a velha preocupa~aode Balzac corn 0 hermafroditismo ganha
uma linguagem "cientffica", que ainda mais aprofunda 0 drama vivido por Charlotte.

Mas, voltando a Serdfua, muitos foram os mptivos que levaram Balzac a escrever esse
livro, nao so diferente como pouco literario. E nosso interesse, aqui, destacar um dos
principais, sua admira~ao, herdada da mae, pelas obras teosoficas de Swedenborg, 0 iluminista
sueco, 0 qual, depois de uma existencia consagrada as ciencias positivas, come~ou a ter visoes
e passou a viver taG completamente no mundo espiritual que consagrou urn sem-numero de
volumes enormes a descrever os habitos dos anjos, seus passatempos e suas conversa~oes, e

batismo do Espfrito Santo, simbolizado pela imposic;:ao das maos, recobrara seu estado de pureza
original.

43 Dados retirados da obra de E. Le Roy Ladurie: Montai//ou, village occitan de 1294 a 1324. Cap.
XII, p. 282, Ed. Gallimard, 1975. .

44 A convite do espfrito de Andre Luiz, os mediuns Francisco Candido Xavier e Waldo Vieira
receberam os textos deste livro em noites de domingos e quanas-feiras, respectivameme nas
cidades de Pedro Leopoldo e Uberaba, Estado de Minas Gerais. As paginas psicografadas por um
e outro podem ser identificadas pela data caractedstica de cada texto. - (Nota dos mediuns) 
(Constame do livro, apagina 17) Ed. Federac;:ao Espfrita Brasileira, 1959, Rio de Janeiro, pp.
141/142.
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ate os seus amores. E e por isso, que, do ponto de vista formal, Serdfita e ainda menos um
romance do que Lids Lambert. Nele, a ac;:ao e 0 enredo servem apenas de pretexto para um
resume da biografia de Swedenborg, uma discussao sobre a existencia ea natureza de DellS,
e uma exposic;:ao da doutrina pietista acerca da imporrancia da orac;:ao.

A senhora Zulma Carraud, ligada ao romancista por amizade intelectual, ficou perplexa
as>ler Serdfita, nao podendo chegar a qualquer conclusao sobre se devia ver nessa obra uma
expressao sincera da fe de Balzac: "Ha nesse livro sonhos do ceu, cenas encantadoras: mas sera
incompreendido no que tem de bom, e os leitores so insistirao nas absurdidades da religiao
de Swedenborg". 45

Quando de nossa primeira leitura do romance psicografado, sentimos algo de semelhante,
ao nos descrever 0 autor os seres e as paisagens das regi6es espirituais. Apesar de havermos
apreciado a forma, descric;:6es tao fantasiosas causa ram-nos, como, alias, ja 0 dissemos, ~lguma
apreensao. Poderiam, talvez, impedir 0 leitor nao esplrita de prosseguir na leitura. Aquela
altura, nao podlamos avaliar 0 quao swedenborguiana era uma tallinguagem, ou, melhor, 0

quao balzaquiana, na sua retraduc;:ao do vidente sueco. 0 proprio Balzac em Serdfita, apagina
149, em um trecho literal de Swedenborg, expressa, numa advertencia, como que nos
preparando, essa mesma preocupac;:ao:

Suas descric;5es foram para alguns cristaos motivo de escandalo. Certos crfticos
ridicularizaram a substancia celeste de sellS templos, de seus palacios de ouro, de suas vilas
soberbas, onde se recreial11 os anjos; outros z0l11baram de seus bosques de arvores
misteriosas, de seus jardins onde as flores falal11, onde 0 ar e branco, onde as pedrarias
misticas, asardonia, 0 carbunculo, a cris6lita, 0 crisoprasio, acianeia, acalcedonia, 0 berilo,
o "urin" e 0 "thul11im" sac dotados de l110vil11ento, exprimel11 verdades celestes e que
podem ser imerrogadas, pois respondel11 por l11eio de variac;5es de luz (Verdadeira
Religiao, 219); l11uitos bons espfritos nao adl11itel11 seus l11undos onde as cores fazel11 ouvir
deliciosos concertos, onde as palavras flamejam, onde 0 Verbo se escreve em cornfculas.
(Verdadeira Religiao, 278)

Nao e essa a linguagem de Cristo Espera por Tt?

Caminhava, ora renteando os mananciais, as bacias decorativas, os espelhos
d'dgua que apresentavam, incessantemente, 0 inconcebfvel em caleidosc6pios de
reflexos; ora a contornar as multiplas quadrelas, entre jorros esguios, repuxos como
cataratas invertidas, turibulando essencias a golfarem melodiosamente... (p. 13).

Seres de argenteadas frontes, faces de nevoa cetinosa plenas de placidez espiritual,
corpos esculturais de harmonicaformosura a esparzirem irradiaroes de luar opalino,
sorriam·lhe sem retribuirao. (p. 13). ..

Aureolados de efluvios, osperfisjovens ostentavam nos ldbios aflor do somso. No
roragante das vestes, no vaporoso das formas, cintilantes umas,fosforescentes outras,
sentia·se a diafaneidade daqueles entes leves como a luz. Nos peplos de escumilha
luminescente afaiscarem multiplas nuanras, nas fisionomias, talhes e caracter{sticas
as mais diversas, evidenciavam as procedencias dispares, 0 cosmopolitismo, 0 elima
de fraternidade ideal. (p. 13.)

Aspirava a poesia que esvoarava em lirismo acariciador capaz de sensibilizar 0

45 Balzac, Honore de. Correspondance Inedite avec Mme. Zulma Carraud. (1829-1850) Librairie
Arl11and Colin, Paris, 1935, p. 259.
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corar;ao mais frio, nos bancos alfombrados, nas salas de estar, nos varandins que se
erguiamformando pousos deliciosos no seio da natureza. Por todaparte, pisava tapetes
de relva translucida, qual mar verde a rebentar em espumas de flores, mimos jamais
sonhados a se desabotoarem ea se jazerem urnas de orvalho rescendente.

lnerente a todas as coisas, a luminosidade garantia impressionantes ausencias de
sombras e claridades artificiais. Prodfgios de imagens, arremessando policromia de
jaiscar;oes, fertilizavam de jubilo os horizontes recortados de arminhos, quais sefossem
banhados nos claroes de sois sem ocaso. (p. 14)
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Agora, tomemos a cena da materializa~ao de Zefiro, 0 mentor espiritual:

MUlTO tempo permaneceu assim engolfada em dolorosas cogitar;oes. Ea atmos
fera embalsamada pareceu acrescer-se de novas refulgencias ate que, no Azul, referto
de lumindrias, desenhou-se nesga jalne da qual se the afigurou irromperem resteas de
sol mais cintilante ainda.

Branda aragem46 veio tocar-Ihe asfaces, ajagando-Ihe os ouvidos, sussurrantemen
te. Ela empertigou-se espantada, aprisionado 0 olhar napincelada de aura insubstan-

46 Originalmente, na mitologia grega, 0 Zefiro foi considerado mu vento violento e pluvioso.
Mais tarde, veio a personificarumvento suave e agradavel que soprava do ocidente. Conseguimos
localizar, na Camedia Humana, dois exemplos da utiliza<;:ao desse slinbolo mitol6gico. Em Uma
Filha de Eva e em 0 Filha Maldita. No primeiro, vamos ouvir os comentarios do narrador a
prap6sito da felicidade algo tediosa do casamento da condessa de Vandenesse, e poderemos
perceber a semelhan<;:a existente com 0 estado de espfrito de Charlom;, ambas inconformadas
em um parafso. A condessa "Acabou por achar certa monotonia num Eden tao bem arranjado;
a felicidade perfeita que a primeira mulher encontrou no parafso terrestre provocou-lhe as
nauseas que dao, com a continuidade, as coisas doces [00'] !sto em todos os tempos parece ter sido
o significado da serpente emblematica, a qual Eva, provavelmente, se dirigiu por tedio. [...] Mas
a situa<;:ao da Sra. de Vandenesse pode explicar-se sem imagens bfblicas: ela semia na alma uma
for<;:a imensa sem ocupa<;:ao, sua felicidade [00'] marchava sem preocupa<;:oes, nem cuidados [00']
Esse lago nao era enmgado por nenhum sopra, nem mesmo por um Zefiro; bem desejaria ela
ver ondular aquele espelho". (CH Vo!. Il, p. 536 Fe) Namediunidade, e curiosa amaneira como
nos sera descrita a materializa<;:ao do veneravel mentor espiritual. Ela se da a partir de uma branda
aragem, que - como uma das duas versoes do mito -, ao se personificar, sera idemificada como
Zefiro. Essa coincidencia tera uma cominuidade no fato de ser esse mesmo Zefira quem ira
ondular 0 "espelho" de Charlotte, colocando-a diante de umapsicoteca, onde elavera se agitarem
e se refletirem todas as razoes de seu estado de espfrito. Mesmo 0 mito, em sua versao grega,
como vemo violento e pluvioso, podemos encomr::-lo a pagina 14, quando ela diz: - "Por aqui
janlais passou a vergasta de um temporal. Vivo um sonho por fora e um pesadelo por dentro!"
Formulado sob a forma de uma pondera<;:ao, esse e um desejo, em tudo identico aquele da
condessa de Vandenesse. Ambas, como ja dissemos, inconformadas em mu parafso, parafso que,
antes de tudo, nao corresponde a aspira<;:ao balzaquiana de concordancia da paisagem com as
emo<;:oes da personagem, 0 que, alias, os pr6prios autores denul1ciam. No segundo exemplo, 0

de 0 Filha Maldita, Estevao e Gabriela vivem a plenitude do verdadeiro amor, sem nuvens, algo
paradisfaco, portanto."Como dois zefiros sentados no mesmo galho de salgueiro, eles estao
entregues a felicidade de contemplar sua imagem no espelho de uma agua Hmpidaoo." (CH Vo!.
XVI, p. 80 Fm). 0 exemplo, nao tao rico em analogias quanto 0 precedente, mostra, nao obstante,
imagens assemelhadas.
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cia!. E, de pouco em pouco, 0 jorro solar se transfigurou ganhando consistencia,
propiciando-lhe a convic~ao da presen~a de alguem a busca-la entre a magnificencia
dos prados ea musica das brisas_

Num atimo, veneravel cabe~a tangibilizou-se, fascinando-lhe os olhos surpresos,
e, para logo, umaforma fOi-se definindo, qual nevoa de aparencia humana, 0 estelar
da fronte despedindo aij8fares, 0 corpo abrigado em verde clamide impondo-lhe
reverencia. Identificou, como se pairasse no ar, um homem de luz, de pUstica
transparente, depois translucida, vagamente condensada logo apos... Do semblante
derramavam-se, pela tunica entretecida de cintila~5es, as barbas alvadias, edo busto
parecia fluir aprata eterizada de um plenilunio que 0 torax ocultava! (pp. 16/17)

Comparemos esta cena ao relato que de um discurso de Dante nos da Balzac, em Os
Proscritos, no qual faz 0 bardo florentino descrever-nos, igualmente, uma aparir,:ao na {I1tima
porta do inferno:

Olhamos para onde e1a olhava, e vimos coma que uma safira47 flutuando acima de
nossas cabe~as nos abismos de luz. Aquela fulgurante estrela descia cam a rapidez de um
raio de sol quando aparece de manha no horizonte, e as suas primeiras claridades deslizam
f1.1rtivamente sabre a nossa terra. 0 ESPLENDOR tornou-se distinto, cresceu; percebi
entao a nuvem gloriosa no seio da qual se movem os anjos, especie de vapor brilhante
emanada de sua divina substancia, e que aqui e ali palpita em Hnguas de fogo. Uma nobre
cabe~a, cujo brilho e impossivel suportar sem ter revestido 0 manto, 0 loureiro e a palma,
atributo das Potencias, erguia-se acima daquela nuvem tao branca, tao pura coma a neve.
Era uma luz na luz! Suas asas, fremindo, semeavam fulgurantes oscila~5es nas esferas pelas
quais ele passava, coma passa 0 olhar de DellS atraves dos mundos. Afinal, eu vi 0 arcanjo
na sua gl6ria! Brilhava nele a flor de eterna beleza que decora os anjos do Espirito. (Tinha
numa das maos uma palmaverde e na outra umgladio flamejante: a palma para conde~orar
a sombra perdoada; 0 gladio, para fazer recuar 0 inferno inteiro cam um s6 gesto. A sua
aproxima~ao, sentimos os perfumes do cell que tombaram coma Uln orvalho. Na regiao
onde pennaneceu 0 anjo, 0 ar tomou a cor das opalas, e agitou-se em ondllla~5es cujo
prindpio provinha dele. 0 anjo chegou, olhou para a sOl11bra e disse:

- Aman.l1a! (CH Vol. XVI, p. 674 Pro)

Mesmo a ideia de uma psicoteca, que, a prindpio, nos pareceu uma formular,:ao original,
fomos encontra-la em 0 Primo Pons e em Eugerlia Grandet, elaborada de maneira bastante
semelhante adescrir,:ao feita por Zefiro:

Achamo-nos numapsicoteca, lugar em que se concentram ese plasmam cria~5es

mentais em quadros epIanos provisorios para uso geral. A atmosfera aqui difere das
outras por entretecer-se de formas-pensam,entos educativas que, atraves de processos
transcendentes, se tornam visualizaveis. E este um cadastro de consciencias, arquivo
mental de milh5es de existencias terrestres nas muitasfases evolutivas da Humanida
de, servindo, em muitos casos, tambem de re-positorio a experiencias reencarnatorias
de criaturas vinculadas ao nosso Planeta, e, atualmente, em estagio noutros Globos
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do Infinito. Esse material, colhido diretamente dos protagonistas e grafado por
sistemas especiais, possibilita extrair as evocar;f5es mais reconditas, revolver 0 pretirito
na ressurreir;ao das vidas mortas. (p. 18.)

Em 0 Primo POrlS, a ideia esta contida no "Tratado das Ciencias Ocultas", titulo do
capItulo XXXII, que constitui uma preler;ao precedendo a consulta asra. Fontaine, na qual
Balzac procura convencer-nos dos poderes da videncia, explicando-nos suas origens e
mecalllsmos:

(...) Ponamo, do mesmo modo que os corpos se projetarn realmente na atmosfera,
deixando ne1a esse espectro que pode ser recolhido pe10 daguerreotipo que 0 detem em
sua passagel11, as ideias, cria<;oes reais e ativas, se imprimem nisso que se deve denominar
a atmosfera do mundo espiritual, Ll produzem os mesmos efeitos, e hi vivel11 "espectral
l11eme" , (pois e necessario forjar palavras para exprimir esses fenol11enos sem denomina
<;ao) e nessas condi<;oes cenas criaturas dotadas de raras faculdades podem perceber
perfeitameme essas forl11as ou esses tra<;os de ideias. (CH Vo!' X, p. 515 PP)

Pode-se ver que, mesmo ab particularizar essa atmosfera em sua especificidade, 0 termo
"psicoteca" e uma contribuir;ao que da continuidade, completa e denomina 0 conceito do
romancista.

Em Eugenia Grandet, sera atraves de uma reflexao do narrador, logo apos Carlos tomar
conhecimento da morte do pai, que ficaremos sabendo coma se originam os registros:

Nos grandes acontecimentos da vida, nossa alma se liga fonememe aos lugares onde
os prazeres e as tristezas se abatem sobre nos. Assim, Carlos examinava com uma aten<;ao
particular os buxos do pequeno jardim, as folhas arnare1adas que calam, as grada<;oes de
cor dos muros, as singularidades das arvores fnltlferas, detalhes pitorescos que deviam
ficar gravados em sua lembran<;a, eternameme misturados a essa hora suprema, por uma
mnemotecnica48 particular as paixoes. (CH Vo!' V, p. 269 EG)

Quando Charlotte expressa a sua admirar;ao pelo contraste entre seu estado emocional
e a beleza paradislaca que se the descortina em tomo, dira: - "Por aqui jamais passou a
vergasta de urn temporal. Vivo urn sonho por fora e urn pesadelo por dentro!". (p. 14)

Eem Lu{s Lambert, citando ainda Swedenborg, que encontraremos a respectiva expli
car;ao:

No mundo invislve1 coma no mundo real, se algum habitante das regioes inferiores
chega, sem ser digno, a um drculo superior, nao someme nao Ihe compreende os h£bitos
e as palavras, mas ainda a sua presen<;a paralisa ali as vozes e os cora<;oes. Na Divina
Comedia, Dante teve talvez alguma ligeira intui<;ao dessas esferas que come<;arn num
mundo de dores e se e1evam por um movil11emo armilar ate os ceus. (CH Vo!' XVII, p.
37 LL)

A essa altura de nossa analise, aparece, ja corn bastante clareza, 0 carater inteiramente
swedenborguiano da linguagem adotada na descrir;ao dessas cenas. Linguagem esta que, sem

48 0 grifo e nosso.



78 Osmar Ramos Filho

contrariar a espfrita, corn a qual muitas vezes se canfunde, atinge ainda sua principal
pretensao, provar-se balzaquiana.

Estabele~amos, pois, mais alguns paralelos:

Meu Deus, eu terei de viver, muito em breve, num corpo masculino! t chocante
e terrivel! Todos os meus ideais, tendencias e pensamentos, SaD de carater feminil!
Impossivel conciliar, em circunstancias tais, corpo eespirito. (p. 15.)

Ainda em Serafita:

A reuniao que se realiza entre urn Espfrito de Amor e um Espfrito de Sabedoria poe
a criatura no estado divino durante 0 qual a sua alma e MULHER e 0 seu corpo e
HOMEM, llltima expressao humana em que 0 espfrito domina a forma, em que a forma
ainda se debate contra 0 espfrito divino; pois a forma, a came, ignora, revolta-se e quer
permanecer grosseira. Essa provac;ao suprema engendra inauditos sofrimemos que s6 os
ceus enxergam e que Cristo conheceu no Jardim das Oliveiras. Ap6s a mone, abre-se 0

primeiro ceu para essa dupla natureza humana purificada. (CH Vo!. XVII, p. 153 Ser)
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G. de Molene, em um artigo escrito para aRC'vuedes Deux Mondes em 1842, destaca-nos,
em Balzac, 0 genio da observa<;:ao, dizendo que 0 dia em que ele dispusesse de toda a sua
verve, poderia tra<;:ar-nos figuras como as desenhadas por Jacques Jordaens e Gerard
Honthorst; pintaria uma famllia na intimidade, sem esquecer nem mesmo 0 cao que morde
a toalha e a crian<;:a seminua que brinca entre os pratos. A obra psicografada, pretendendo
assegurar-nos a continuidade do discurso balzaquiano e, consequentemente, sua verve,
parece ambicionar a antevisao de Molene. De fata, em todo 0 seu decurso, verificamos a
fic<;:ao do autor servir-se de imagens tomadas apintura, ora para compor cenarios, ora,
simplesmente, para vestir personagens. Mas, no entrecho que iremos de imediato analisar,
toda uma fabula<;:ao de elementos figurativos de uma tela nao explicitamente identificada
ira contar-nos parte de sua historiografia nos intervalos da narrativa principal. Vejamos
como isso se da, tomando 0 trecho da pagina 92, no qual essa pintura come~a a ser-nos
mostrada, do interior da carruagem que conduz 0 casal Barrasquie acasa da maga Carla
Sebastianini, para a consuIta espiritual.

Procura 0 medico despertar a aten<;:ao da esposa deprimida para a paisagem, quando 0

narrador assim no-la descreve:

Abre-se mais amplamente a oficina diurna. Entre os tramados verdes das diviso
rias, galinhas cacarejam, grupos de bois e ovelhas pascem, nedios, eles a mugirem de
mamo, elas balindo com estridencia, sesteando ao sol nascente, como os animais de
Paul Potter, na pastaria manchada de moitas de hastes apendoadas. Outras vivendas
aparecem. A cancela de uma casa depedra batejortemente, sob a ar;ao dos reflexos dos
cers, ventos do Aude que sopram do norte.

Como em outros exemplos, a tela descrita e assinada: PaulPotter. Mestre incomparavel
de animais e paisagens da escola holandesa, Potter nasceu em 1625 e morreu em 1654, tendo
portanto vivido apenas vinte e nove anos. Essa circunsrancia fez-nos, a prindpio, pensar
que fosse reduzido 0 numero de suas obras, 0 que facilitaria a identifica<;:ao daquela que
porventura houvesse inspirado 0 autor. Por outro lado, a Erase do texto, apenas comparativa,

49 Taine. Balzac. (CH Volume Il, p. XXXIX.)
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parecia negar a possibilidade de localizar, entre os trabalhos do pintor, aquele que mais se
aproximasse da descri~ao contida no romance. Segundo pesquisas acuradas a que procede
mos, nada de sernelhante achamos nas telas, que se encontram nos museus da Europa
ocidental, nao taG reduzidas em nurnero como houveramos pensado. Convendamo-nos de
que a inspira~ao motivadora achar-se-ia, por ceno, dilufda emsuas varias obras, quando uma
informa~ao do Grand Dictiormaire veio interromper esse raciodnio.50 Ficamos sabendo
que uma das obras-primas do pintor, La Ferme, que se encontra no Museu Ermitage, em
Leningrado, recebera de alguns crfticos a designa~ao pejorativa de Basse-Cour (galinheiro).51
Esse fato agu~ou-nos a curiosidade, sugerindo que nela poderfamos incluir as "galinhas
cacarejantes", que nao vframos em nenhum outro trabalho do artista, em associa~ao aos
animais do conjunto. Safmos, por isso, em busca de uma reprodu~ao, e devemos confessar
nao haver sido facilobte-Ia. Na Biblioteca Nacional, mesrno na se~ao especial de iconografia,
o que encontramos penencia a uma epoca em que a fotografia era ainda uma raridade. As
reprodu~oes, em preto-e-branco, mostravam-se, por essa razao, algo precarias para os nossos
propositos. Mesmo assim, conseguimos uma bela litografia por J. Vollinger, Velten e Du
Pressoir, e uma reprodu~ao,em heliogravura, de uma fotografia de A. Braun, pela Sociedade
Fotografica de Berlim, constante do Catalogue de la Galerie des Tableaux, de A. Somof, do
Ermitage Imperial. Esse catalogo faz ainda men~ao a uma gravura de Charles Kuntz, a
l'acqua-tinta, de 1799, executada no Museu de Revel. Foi a reprodu~ao, em heliogravura,
de Braun, que pela primeira vez nos revelou a obra, causando-nos tal surpresa que chegamos
aconfusao, pois, alem do grupo de anirnais que vlnhamos buscando, percebfamos, no
restante da tela, uma continuidade que ja conhecerarnos atraves do texto mediunico. 0
imprevisto de tal constata~ao afigurava-se-nos taG abstruso que nos levava a duvidar do que
descobrfamos, tendo sido necessaria a confirma~ao do inventario do catalogo a fim de que
de tudo nos reassegurassemos.

o isolarnento em que nos colocaram as barreiras ideologicas no que tange aUniao
Sovietica, e que tanto nos dificultara a obten~ao de material de divulga~ao cultural daquele
pafs, fez-nos pensar que, na epoca de Balzac, dificuldades equivalentes, triplicadas pe1a
disdncia e pela elementaridade dos meios de reprodu~ao, hajam quase restringido sua
possibilidade de acesso a essa obra ta~ somente asua visita ao Ermitage. Pois, mesmo para
o genio da observa~ao, do dizer de Molene, seria diffcil, sem alguma intimidade corn 0

original, uma tal apreensao, que perrnitiu nao so reproduzir porrnenores, mas tambem
inseri-Ios na trama da historia. Contudo, 0 autor nao cessa de surpreender-nos, quando,
alem de exibir evidencias dessa intimidade, prova, ainda, que nao desconhecia 0 historico
da critica, transformando, com sua criatividade, 0 conteudo dos catalogos, sem descaracte
riza-Ios, 0 que nos perrnite reconhece-Ios. Por isso, nern rnesmo a hipotese psicografica
excluiria a exigencia de uma competencia a ser averiguada em registros historicos, artfsticos
e literarios condizentes.

Bastaria, ponanto, 0 simples fato de Balzac jamais haver estado na Russia para desvalo
rizar seu conhecimento da tela .e, consequentemente, caracterizar coma pouco procedente
a fonte de inspira~ao. Entretanto, sabemos que, no verao de 1843, tomando urn navio em

50 GDUL XIXe S, 1866/76, Verbete Potter, Paul.
51 Essa designa~ao foi dada por alguns crfticos pudicos. Na verdade, 0 quadro egeralmente

conhecido como "A vaca que mija", devido ao detalhe davaca se aliviando, que levou aprincesa
de 5011115, que 0 havia encomendado, a devolve-lo sob alega~ao de inconveniencia.
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Dunquerque, ele aportava em Sao Petersburgo, no dia 17 de julho, para uma permanencia
de 10 semanas.52 Toda a avaliar,:ao do que deve ter visto s6 nos foi possivel grar,:as as tres
obras que consultamos na Biblioteca Nacional. Por isso, de imediato, para melhor orienta
r,:ao, daremos os dtulos e, depois, resumidamente, urn de seus conteudos. Em ordem
cronol6gica: Catalogue de la Galerie de l'Ermitage, 1845, 10 Volume, editado por Cohier
Desfontaines e Paul Petit Ermitage Imperial, Catalogue de la Galerie des Tableaux, par A.
Somof. (1901) Paul Potter, Les Grands Artistes et LeurJ Oeuvres, 1907, E. Michel.

Escrito logo no infcio de nosso seculo, 0 livro de Emile Michel da-nos urn resume da
hist6ria do quadro, do qual destacaremos os pontos mais importantes. Depois de haver sido
propriedade da princesa de SolIns, fez parte da Galeria de Cassel, e,

[...] logo ap6s a ocupac;:ao francesa, foi transponado para Paris, em 1806, entrando,
entao, na colec;:ao daMalmaison. Adquirido, em 1815, pelo Imperador da RUssia, encon
tra-se, por isso, no Museu Ermitage, em Leningrado. 0 anista, coma se quisesse nele
resumir todo 0 seu trabalho, reuniu uma quantidade de animais formando 0 bestiario de
urn dominio agdcola. Sua enumerac;:ao, fornecida pelo cataIogo, nao abrange menos de 7
vacas, 10 carneiros, 2 cabras, 3 cavalos e 1 asno, alguns de pe, outros deitados, numa
pradaria rodeada de arvores pouco espessas, nao longe da casa da fazenda, representada a
direita do quadro. As personagens nao sao muito menos numerosas. Duas mulheres53

lavam roupa peno de urn poc;:o rLJstico. Sentada ao lado delas, uma crianc;:a tenta defender
sua merenda contra as investidas de urn cachorro, que urn velho simp16rio rechac;:a corn
o seu chapeu; em volta, galinhas bicam aqui e ali, sob a protec;:ao de urn galo; atras, uma
constmc;:ao, cujacumeeira eenfeitada corn urn pombal; sobre asoleira, ur~ gato encolhido
que ronrona, e, pela pona entreaberta, uma mulher ocupada em coser. A esquerda, uma
camponesa ordenha umavaca, e, peno das divis6rias da propriedade, cercada de pastagens,
urn casal de brac;:os dados apassear. Ao centro, urn menino correndo, e, peno dos cavalos,
urn servente de estrebaria que acaba de retirar seus arreios. Enfim, para ser mais ou menos
completo, aquela vaca aliviando-se. A despeito desse arumulo de bichos e pessoas, os
gmpos estao tao bem dispostos, e os pormenores tao corretos, a luz e 0 ar circulam tao
livremente, que 0 quadro nao parece aUllhado, sendo mesmo a impressao dominante ada
animac;:ao de uma explorac;:ao mral, corn sua vida e seu moYimento.54

Escolhemos, para resumir, esse trecho de Michel, porque, sendo 0 mais recente dos que
encontramos na Biblioteca, reproduz, de maneira quase identica, os dois Olltros, mais
antigos, dos quais somente focalizaremos aquelas discrepancias que possam servir aanalise
dos trechos medi{micos.

o que destacamos da pagina 92, deu-nos uma visao de conjunto da composir,:ao, numa
apreensao fugidia, imposta certa~nente pelo ritmo do cabriole. Por isso, s6 os elementos
mais pregnantes sac destacados. E possivel contudo ver, em alguns termos empregados na
descrir,:ao da paisagem, detalhes e aspectos do quadro que, aparentemente, nao nos sac
mostrados. Aqui, temos uma ambir,:ao bem caracterfstica de Balzac, querendo realizar, corn
o instrumento cla palavra, uma visao s6 produzida pelo pince!. Os efeitos de luz sac

52 Grossmann, L. Balzac en Russie, in Literatournoe. Nasledstyo, t. XXXI - XXXII, pp 149-372.
53 Assinalamos aqui urn equlYOCO por parte de Michel, pois, em torno ao poc;:o, ye-Se apenas uma

mulher, a layar roupa, tratando-se a olltra personagem de urn homem, retratado de costas.
Confirmado pelo GDUL XIX- S. 1866-1876 Verbete" Vache - La Vache qui Pisse".

54 Michel, E. Op. cit., pp 72-75.
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interpretados pelo comentarista do Grand Dictiormaire coma "0 frescor e a claridade de
uma bela manha de vera0" . Da mesnu forma que, no romance, e a representa\;ao de urn
amanhecer: "Abre-se mais amplamente a oficina diurna". Note-se coma a palavra 'oficina'
acolhe a inten\;ao de explora\;ao rural, corn sua vida e seu movimento, que tern sido vista
na obra. Outro detalhe bem apreendido sac as "divisorias", ja assinaladas na descri\;ao de
Michel. E, entre os tramados verdes dessas divisorias, deparamos corn as galinhas, em urn
grupo de bois e ovelhas, formando conjunto que nao conseguimos encontrar em nenhum
outro trabalho do artista, dentre aqueles que examinamos. Esses animais "pascem nedios",
o que significa 'nltido', 'luzidio', 'lustroso', outro efeito de luz que, na tela, incide princi
palmente sobre os animais. Quanto aexpressao 'sesteando ao sol nascente', remetemos 0

leitor ao significado literal que da 0 dicionario: em seu primeiro sentido, dormir a sesta, e,
num segundo significado, abrigar (0 gado, do sol), em lugar umbroso.55

No catalogo da Galerie Impbiale de l'Ermitage, de 1845, 10 Volume, a mesma pintura
esra consignada sob 0 nome de Betail au Rrfp os, que poderlamos traduzir, corn muita
propriedade, como"Animais sesteando". Redigido em 1845, esse catalogo foi editado apenas
tres anos depois da estada de Balzac em Sao Petersburgo, muito provavelmente sob texto
que nao pode ter sofrido, em rao pouco tempo, grandes varia\;oes. "Outras vivendas
aparecem" . A. Somof diz-nos serem urn moinho de vento e uma igreja.

Por uma exigencia didhica, fizemos encerrar-se essa primeira exibi\;ao da tela corn a
cancela que bate sob a a\;ao dos ventos ou do "ar que circula taG livremente", assinalado
tantr por Michel, coma pelo comentarista do Grand Dictiormaire.56

A pagina 93, nossas personagens alcan\;am 0 sltio indicado, junto ao posto de muda para
Villefranche. Podemos ve-las coma que estacionando em meio ao quadro. La fora,

Sob gigantesco carvalho, 0 po~o de roldana identifica a vila singelaY Owve-se a
mosquetaria dos chicotes dos postilhoes de coletes vermelhos, aprestados pelas exigen
cias da manha.

No varandim latera~ de pesobre pequena mesa, uma jovem acerta alguma coisa
entre as ripas do teto de colmo omado de saiao.

A frase inicial, equivalendo a urn primeiro pIano, coloca, de imediato, sob nossos olhos,

55 Louis Hourticq, corn expressao seme1hante, designa esse sestear das vacas de Potter coma urn
dos tra~os mais originais de sua comribui~ao apintura holandesa: Si ce peintre ne s'etait applique
anous montrer la sieste des vaches repues, il manquerait un de ses traits les plus expressifs auxportraits
que les maltres hollandais nous ont donnes de leur pays. (Se esse pimor nao se houvesse aplicado
em mostrar-nos a sesta das vacas bem nutridas, faItaria urn de seus tra~os mais expressivos aos
retratos que os mestres holandeses legaram-nos de seu pals.) (Histoire Generale de 1'A rt. - Hollande
par Louis Hourticq. Hachette, 1932 p. 230)

56 BaIzac id exibir-nos 0 conhecimemo desse recurso em A Obra-prima Ignorada, atraves de
mestre Frenhofer, em uma li~ao de pintura que da a Porbus e Poussin: "- yeS coma por meio de
tres ou quatro pince1adas e de uns toques azulados se podia fazer 0 ar circular aroda da cabe~a

desta pobre santa, que devia estar sufocada e sentir-se presa nessa atmosfera densa!" (CH Vol.
XV, p. 396 Opr.)

57 Essa mesma "vilasinge1a" sedchan1ada, apagina 321, de "casinha do Posto para Villefranche",
evidenciando suas reduzidas dimens5es; e, apagina 112, designada de "pequena quima", paIavra
que 0 dicionario F. de Castro Freire traduz por ferme.
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o angulo da tela de onde foram tornados 0 po~o e a carvalheira, que designam, coma no
texto, a vila dominando a direita do quadro; "singela", "de pedra", "coberta de colmo" e
"ornada de saiao". 0 servente de estrebaria, que acaba de retirar seus arreios, evoca-nos os
postilhoes. Quanto amulher que lava roupa, na tela, aqui parece ter-se afastado momenta
neamente dessa atividade - a qual, entretanto, a presen~a do po~o sugere. Essa possivel
associa~ao entre a mulher junta ao po~o ea camareira de Carla, tambt~mchamada Margalide,
advem-nos de descri~oes contidas no proprio romance. Em seu traje, por exemplo, ela e
vista corn "saia de chamalote cor-de-cinza, jusp na cintura a parecer arrebentar-se a qualquer
instante", e "avental estampado" (p. 94). A pagina 125, ela ser-nos-a redescrita coma
"coura~ada de chamalote". Todos esses pormenores de vestimenta parecem-nos plastica
mente bem reproduzidos da tela. Mas, e urn trecho ainda da pagina 94 que melhor se nos
afigura identificador, quando uma sua peculiaridade fisionomica nos sera adequadamente
descrita: " ...os olhos parecendo desses que se engastam nas cabe~as dos animais empalhados,
similando vida, ocultando inten~oes".

No verbete "Paul Potter", da Nouvelle Biographie, de 1852,58 lemos que esse artista
"dedicou-se ao estudo da paisagem e dos animais, e, a julgar pelas personagens que ele
introduziu em seus quadros, essa preferencia explicar-se-ia pela dificuldade que ele experi
mentava em reproduzir uma figura humana".

A compara~ao entre os dois trechos acima - 0 meditmico eo do comentario cdtico - e
o que se pode ver na tela, leva-nos asuposi~ao de que Margot possa ter sido tomada a Potter
sem retoques, trazendo ate mesmo os olhos de seus animais.

Outra informa~aoinusitada e tambem capaz de nos conduzir a interessantes especula~oes
e 0 registro de Somof, quando nos cia a acqua-tinta de Kuntz coma gravada no Museu de
Revel59, sem especificar, no entanto, se se trata da antiga capital da Estonia, ou de uma
pequena localidade homonima no Midi da Fran~a. A possibilidade de 0 trabalho de Kuntz
ter sido feito na primeira dessas duas cidades prende-se ao fata de ser ela russa, portanto a
que mais provavelmente afloraria a uma referencia sem pormenor, em catalogo russo.
Contudo, e simplesmente Revel, associada agravura de Kuntz e, conseqiientemente, atela
de Potter, que, ao se fazer francesa por atra~aogeografica do cenario da historia, nos fornece
os elementos que poderiam ter inspirado 0 texta meditmico. Situado no Vale do Sor, nos
arredores de Villefranche de Lauragais, bem proximo, portanto, de Carcassone, esse lugarejo
tern a mesma localiza~ao da "vila singela" (fame), que, coma estamos lembrados, 0 autor
coloca "junto ao posta de muda para Villefranche". Ficamos duplamente surpreendidos:
corn a presen~a da gravura em uma Revel e corn a coincidencia de endere~os.

]a enfocamos a possibilidade de Balzac ter tido 0 privilegio de ver 0 original de Potter
em Sao Petersburgo. Mesmo porque, antes disso, so poderia te-Io feita atraves de reprodu
~oes. Essa afirmativa encontra apoio na rememora~ao dos dados cronologicos. 0 quadro

58 Andre Billy assinala na biblioteca de Balzac (9a modesta habitaiYao que ele alugou em Passy) a
existencia dessa obra. (Vie de Balzac.Club des Editeurs, pp. 242-276.) 0 pr6prio romancista ira
menciona-la no romance A Musa do Departamento. (Ver CH Vol. VI, p. 314)

59 A tItulo de curiosidade, queremos aqui consignar que 0 verbete Vache (la) qui pi.ue do GDUL
XIXe S, 1866/76, registra, em seu final, uma gravura da tela feita por Reveil (Galerie des Arts,
Vol. VII, pI. p. 56). Perguntamo-nos se nao haveria urn engano na informaiYao de Somof,
registrando-a coma executada no museu de Revel enaopelo gravador Reveil. Nao nos foi POSSIVel
esclarecer a duvida, que entretanto nao viria alterar os nossos racioefnios.
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entrou na Fran~a em 1806, passando a pertencer arica cole~ao da Malmaison. Em 1815, foi
adquirido pelo Imperador Alexandre, da Russia. A grava~ao de Kuntz e de 1799, e a mais
antiga referendada nos catalogos que examinamos. Ora, Balzac, nascido nesse mesmo ano,
contava apenas dezesseis de idade quando a obra saiu de seu pais para a distante Russia, e,
assim, certamente, so poderia conhece-la atraves de gravuras. Kuntz, tambem pintor de
animais e paisagista, tinha, segundo a Nouvelle Biographie, Potter por modelo, e La Fer"me
e considerada a obra-prima de suas gravuras, cuja notoridade, associada ao fato de se
encontrar em Revel, transforma-a em referencia obrigatoria.

Nao poderia estar ai 0 primeiro contata do romancista corn a tela?
Esses dados constituem urn cabedal de informa~oes que nos permite ousar urn confronto

corn a propria obra de Balzac, onde Potter aparece citado de maneira muito semelhante a
do Cristo Espera por ri. Eem Ursula Mirouiit (1842), logo no inicio do primeiro capitulo:

Ouvia no Vale do Loing, onde ressoavam os rufdos da estrada repercutidos pela colina,
o tropel de seus pr6prios cavalos, e os estalos de chicote de seus postilh5es. Nao e precise
ser rnesrno urn chefe de posta para irnpacientar-se diante de urn prado onde erravam
anirnais corno os que pinta Paul Potter, sob urn ceu de Rafael, sobre urn canal sornbreado
de mores it rnaneira de Hobberna? (CH Vol. V, p. 11/1.)

A semelhan~a dos textos nao se configura apenas na frase comparativa, mas tambem nas
ideias assemelhadas, coma 0 ehefe de posta, os estalos de chicote dos postilh6es, 0 posto de
muda, etc. E ainda mesmo no final desse romance, temos a impressao de ver novamente
evocado 0 quadro, quando a personagem Minoret e comparada a urn carvalho, em tudo
identico ao da tela:

Se ja observastes it beira dos caminhos, nas zonas onde se poda 0 carvalho, alguma
velha more embranquecida e como que fulminada, ainda lanc;:ando rebentos, corn os
flancos abertos e implorando 0 rnachado, tereis uma idCia do velho chefe de posta,
encanecido, alquebrado, rnagro, em que os antigus da regiao nao encontram nada do
imbecil feliz que vistes esperando 0 filho no infcio desta hist6ria... 60 (CH Vol. V, p. 204.)

Retomando a obra mediunica, veremos os extras movimentarem-se ainda mais, ganhan
do vida, cor, e, coma ja dissemos, ate mesmo historia e desempenho na narrativa.

Quando 0 faetonte acaba de estacionar (p. 94), e dele saltam, antes, urn homem, e, depois,
urn menino, temos a impressao, pelas semelhan~as, que eles saltaram mesmo foi diretamente
da tela para romance. Tudo ali esta representado corn admiravel perfei~ao. "A crianp, loura,
de rosto redondo", traz ate a mesma "covinha ao queixo". 0 homem de andar firme, na sua

60 Blanc, Charles (Auguste Alexandre Philippe), em sua biografia do pintor, diz-nos que Potter,
..."achevait une composition avec un vieux tronc de saule, rugueux et tourmente, qu'il transportait
de son portefeuille sur la toile; il donnait pour fond ason groupe une maisonette jidetement copiee
avec ses lhardes rustiques et la fumee de son toit". (Paul Potter - Animaux - Paysages. Ecole
Hollandaise, p. 4). (...acabava urna cornposic;:ao corn urn velho tranco de carvalho, rugoso e
atorrnemado, que transponava de seu rascunho para a tela; dava por fundo ao seu gropo urna
casinha fielmeme copiada corn suas rachaduras rUsticas e a furnac;:a de seu telhado). Devernos
assinalar, ainda aqui, que Balzac deixa tanlbem para 0 final do seu romance a inserc;:ao daquela
comparac;:ao da personagem Minoret a urn velho carvalho.

roupa de mahon61 cor
uma pequena pausa, F
merenda da crian~a.62

Esta cena ser-nos-a
ao bra~o paternal, em!
lebreiro (Leopard), par
~6es de regozijo. Aqui,
e visto procurando sue
Entretanto, plasticame
podemos ye-la no livrc
maga, quando, entao, (
alimentos em casa, situ
la~ao corn a histori~gn
desaparecidose 0 caozi

Outro pormenor (
interiorda casa para as J

se para encenar seu enc
menino e do cao que
Rembrandt, La/aiseusl

Esta gravura repra<
seus kouk's. No primei
do menino e docachoI
ofertada pela mulher, j
reconstitui~ao desse en

Seria essa enfatiza~

Rembrandt?
o autor do verbete

que aparenta querer te
pao. 0 romance da n
episodio ocorrido dur;
paternal" para ir ao er
embora guarde os olhe

o que parece clare
repeti~ao pura e simp
componentes, e, fina1lJ
crltica historica do qua

Apesar de ja haver
exemplos que se insllu
sua cauda em penacho

61 Mah6n - em franc
Languedoc e da Pro
hist6ria).

62 Para E. Michel (15
(1866) e 0 CataIogo
Balzac, ernpregam a



o Avesso de um Balzac Contemporaneo 87

.~o da Malmaison. Em 1815, foi
io de Kuntz e de 1799, e a mais
lzac, nascido nesse mesmo ano,

pals para a distante Russia, e,
L.<I.S. Kuntz, tambem pintor de
Potter por modelo, e La Ferrne
-idade, associada ao fato de se
2.

om a tela?
IOS permite ousar um confronto
e maneira muito semelhante a

no inlcio do primeiro capitulo:

srrada repercutidos pela colina,
: seus postilh5es. Nao e precise
:e de urn prado onde erravam
:ae1, sobre urn canal sombreado

ecomparativa, mas tambem nas
. ote dos postilh5es, 0 posta de
a impressao de ver novamente
larada a urn carvalho, em tudo

e se poda 0 carvalho, alguma
lanyando rebentos, corn os

,ia do velho chefe de posta,
-eg:iao nao encontram nada do

oria... 60 (CH Vol. V, p. 204.)

entarem-se ainda mais, ganhan
empenho na narrativa.

antes, urn homem, e, depois,
aram mesmo foi diretamente

,.e! perfeiJ;ao. "A crianp, loura,
) homem de andar firme, na sua

::d11a do pimor, diz-nos que Potter,
f!:/X et tounnente, qu'il transportait

I;e line maisonette jidetement copiee
!!eT - Animaux - Pay.'ages. Ecole

oiho aODCO de carvalho, rugoso e
'a por fundo ao seu grupo uma
=aya de seu telhado). Devemos

romance a inseryao daquela

roupa de mahon61 cor de maJ;a, que se dirige para a porta de entrada, no quadro faz apenas
uma pequena pausa, para rechaJ;ar corn 0 seu chapeu, 0 cachorro que investe contra a
merenda da crianJ;a.62 .

Esta cena ser-nos-a reproduzida apagina 111, onde veremos 0 menino (Edard) furtar-se
ao braJ;o paternal, empunhar urn pao de dois arrateis, e correr ao encontro do mestiJ;o de
lebreiro (Leopard), para logo se festejarem entre 0 sacudir da cauda em penacho e exclama
J;oes de regozijo. Aqui, uma reinterpretaJ;ao das descriJ;oes feitas nos catalogos. Onde 0 cao
e visto procurando subtrair 0 pao do menino, 0 garoto aparece-nos alimentando 0 animal.
Entretanto, plasticamente, nao e outra a postura dos figurarites. Quanto asubtraJ;ao do pao,
podemos ye-la no livro, inspirando na historia a cena da consulta feita pelo pai do garoto a
maga, quando, enta~, 0 caozinho sera responsabilizado pelo desaparecimento de objetos e
alimentos em casa, situaJ;ao esta bastante inverossimil, so justificada, portanto, pela vincu
laJ;ao corn a historiografia do quadro. - ..."pois quem esconde e transfere de lugar os objetos
desaparecidos e0 caozinho de estimaJ;ao da farllilia". (p. 97)

Outro pormenor curioso e a dramatizaJ;ao, que conduzira todas as personagens ao
interior da casapara as respectivas consultas, parecer reconduzir 0 menino ao exterior, coma
se para encenar seu encontro corn Leopard. Ficamos sabendo por A. Somof que 0 gropo do
menino e do cao que se lanJ;a sobre ele foi inspirado a Potter por uma aqua forte de
Rembrandt, La faiseuse de Kouk's.

Esta gravura reproduz-nos urila velha de perfil, sentada junto a urn caldeirao onde frita
seus kouk's. No primeiro pIano, recortando-se sobre 0 fundo de sua saia, aparecem as figuras
do menino e docachorro, 0 primeiro defendendo do segundo a guloseima que, certamente
ofertada pela mulher, ja traz na mao. A nenhum leitor escapara a importancia concedida a
reconstituiJ;ao desse encontro, feita no livro de maneira pormenorizada.

Seria essa enfatizaJ;ao resultante da forJ;a de vinculaJ;ao da tela corn a agua forte de
Rembrandt?

o autor do verbete "Paul Potter", do Grand Dictiormaire, Ye, ainda na cena, "urn cao"
que aparenta querer tomar de urn pequerrocho choroso (bambin eplore) 0 seu pedaJ;o de
pao. 0 romance da mesma forma mostra-nos 0 menino chorando, assustado corn urn
episodio ocorrido durante a consulta. Por isso e que, pouco antes de "furtar-se ao ,braJ;o
paternal" para ir ao encontro do cachorro, chamou-nos a atenJ;ao a frase: "Sorri Edard,
embora guarde os olhos ensopados de pranto" (p. 11). Estaria aqui 0 bambin eplore?

o que parece claro e que a reproduJ;ao da pintura vista no texto foi tomada, ora da
repetiJ;ao pura e simples dos seus componentes figurativos, ora da dramatizaJ;ao desses
componentes, e, finalmente, coma ja observamos, da reutilizaJ;ao das reinterpretaJ;oes da
crltica historica do quadro.

Apesar de ja havermos ilustrado esse raciodnio, abriremos espaJ;o para mais alguns
exemplos que se insinuam. 0 cao, identificado coma mestiJ;o de lebreiro, e 0 pormenor de
suacauda em penacho podem ser citados coma repetiJ;ao pura e simples dos componentes

61 Mahon - em frances mahout, especie de tecido fabricado antigamente em varias localidades do
Languedoc e da Provence. GDUL XIXe S. 1866/76 (portanto, urn tecido oriundo da regiao da
historia).

62 Para E. Michel (1907), 0 cachorro investe contra a merenda, (gouter); ja 0 Grand Dictionnaire
(1866) e 0 CataIogo da Galerie Impiriale de I'Ennitage, de 1845, mm proximos, portanto, de
Balzac, empregam a palavra "pao", a mesma utilizada pelo autor espiritual.
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figurativos. Urn born exemplo da dramatiza\;ao e a coloca\;ao de Margot sobre a mesa,
procurando consertar 0 telhado, que, na tela, aparece realmente fragil, coma aexigir reparos.
Ainda outro e apreenslvel no gesto dessa mesma personagem, servindo torradas e vinho, e
oferecendo acrianp alfeloa, pao e frutos secos, coma se houvesse acabado de preparar os
seus "cuques".

Muitos dos efeitos do virtuosismo tecnico do pintor foram fantasiados pelos crIticos.
Michel "escuta" ronronar 0 gato encolhido sobre a soleira da porta. E dessa alucina\;ao
auditiva foi contagiado tambem 0 autor, quando faz comparecer ainda Margot, embarapda
corn urn gato (cinzento, coma no quadro), ronronando em tome de sua saia. Al esta a
reutiliza\;ao da crItica, que tambem pode ser vista no texto de A. Somof. Na versao desse
autor, 0 cao ladrind9 joga-~e sobre 0 menino. Temos aI Leopard e seus "regougados
ladridos", festejando Edard. E interessante a utiliza\;ao do verbo regougar, que corresponde
ao frances 'glapir'. Significa emitir (0 animal) urn grito breve e agudo. A raposa e, mesmo,
urn pequeno cao, diz-nos 0 Petit Robert. Regougado, como adjetivo, e tambem 0 que tern
a cauda voltada para 0 dorso, coma a raposa (falando-se do cachorro).

No entrecho, a frase e "ouvem-se regougados ladridos fora da casa". Sabemos ser Leopard
urn mesti\;o de lebreiro, especie que muito se assemelha araposa. Logo em seguida, 0

dozinho sacode a cauda, "em penacho", para festejar 0 menino.
Estamos certos de que G. de Molene reconheceria, de imediato, aquela famllia, em toda

a sua intimidade, que iria pintar Balzac, "sem esquecer 0 do que morde a toalha ea crian\;a
seminua que brinca entre os pratos". Mas reconheceria ele - ou mesmo n6s - 0 autor?
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VII - Um Contrabando Literário

Introdução

Revisitando a Comédia Humana, já agora com os conhecimentos revelados no capítulo
anterior, admiramo-nos de assinalar, uma vez mais, em um de seus romances, a presença de
Potter, e isso sem que houvesse sequer urna frase alusiva à sua identidade, corno fora o caso
em Ursula Mirouet e na psicografia.64

Essa admiração, que de início nos adveio da peculiaridade do reflexo de suas telas na
paisagem, transformou-se em autêntica surpresa, à medida em que constatávamos dados da
biografia do pintor, não só ajudando a compor a personagem central, mas também
estruturando outros protagonistas e situações descritas no romance. E, nesse crescendo,
fornos confundidos pelo espanto, ao nos inteirarmos de que aquela presença não havia sido
assinalada em mais de cento e cinqüenta anos de crítica literária. O livro mediúnico, que
vinha buscando na obra balzaquiana elementos que o autenticassem, passou, desse modo, a
servir ao propósito inverso. Essa decodificação que a psicografia sugere e permite realizar
aparece, assim, corno um dos melhores instrumentos de legitimação de seu próprio discurso.
O romance em questão, La Peau de Chagrin, foi traduzido para o português corno A Pele
de Onagro. Redescrevendo algumas das situações do enredo que nos levaram, por associa
ções, àquelas descobertas, o leitor poderá melhor aquilatar as razões que as fundamentam.

o Enredo

Rafael de Valentin, um rapaz de dotes excepcionais, depois de perder o seu último
napoleão em uma casa de tavolagem, resolve pôr termo à vida e começa a procurar no cais

63 Não podemos negar o fato, retrucou o químico. Bah! para consolar-nos, os srs. doutrinários
criaram esse nebuloso axioma: Incômodo como um fato. A Pele de Onagro.

64 Duas outras menções a Potter podem ser vista.~, respectivamente, em CH VaI. IX, p. 607, PGR
e CH VaI. XV, p. 501, PA.
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do Sena lugar apropriado para afogar-se. Durante esse passeio desesperado, entra, quase sem
reparar, numa loja de antigüidades, onde variada multidão de objetos exóticos e tesouros de
arte resume para seus olhos toda a história das civilizações. O dono da loja, um ancião
misterioso, mostra-lhe um valioso retrato de Jesus-Cristo, pintado por Raphael, e dá-lhe de
presente uma pele de onagro dotada de poderes mágicos, que se encontrava na parede oposta,
"fazendo face ao retrato". Esse amuleto permitir-lhe-ia realizar todos os seus desejos, mas,
representando a duração da vida de seu proprifelrio, reduzir-se-ia, mais ou menos, a cada
desejo realizado. Para experimentá-la, Rafael formula o voto de participar de um festim
suntuoso. Ao sair da loja do antiquário, o herói esbarra com alguns amigos, que o levam a
luxuoso banquete.

Em meio ao barulho e à crescente embriaguez da festa, Rafael conta ao amigo Emílio
Blondet a história da própria vida. Teve uma mocidade estudiosa e austera, durante a qual
elaborou sua obra-prima, um "Tratado da vontade", Essa fase fora iluminada pelo amor
discreto e tímido de Paulina, a quem Rafael desdenhava, arrastado por violenta paixão por
Fedora, a "mulher sem coração". Esta, por sua vez, iludiu-o por largo tempo, para, afinal,
escarnecê-lo. Desesperado, Rafael atirou-se à devassidão e, abandonando para sempre os
estudos, meteu-se numa vida tumultuosa, de altos e baixos, cuja manutenção, a conselho de
Rastignac, adquiria nas mesas de jogo. No fim do banquete, verdadeira orgia condimentada
pela presença de cortezãs, todos os convivas se abismam na embriaguez: assistimos ao seu
horrível despertar, na manhã seguinte, quando, de súbito, um tabelião vem trazer a Rafael
a notícia da enorme herança que lhe coubera inesperadamente, realização de um desejo que
ele formulara na noite anterior; mas a pele contrai-se de tal maneira que essa fortuna acaba
lhe custando uma tísica. Procurando, agora, colocar-se ao abrigo de qualquer tentação,
prometera a si mesmo nunca olhar atentamente para mulher alguma, passando a fazer uso
de uma luneta deformante, que destruía a fisionomia das mais belas feições, dando-lhes um
aspecto hediondo. Reencontra Paulina, agora rica, mas já está por demais doente, e vai
procurar os banhos de A íx.

Temerosos do contágio, os freqüentadores dessa estação termal insinuam ao médico
aconselhá-lo a mudar-se, e este lhe sugere a atmosfera densa dos estábulos, dos vales. É
quando, insultado por um insolente, ele expressa o desejo de matá-lo e, atirando, acerta-lhe
o coração. A pele contrai-se ainda mais, e Rafael, com o tempo de vida contado, busca, então,
as águas de Mant Dare, onde vive seus últimos dias, mal tendo tempo de ir morrer em Paris,
ao lado de Paulina.

o Parecer da Crítica

. Rónai afirma que esse romance, sob sua forma atual, resulta da fusão de dois elementos
heterogêneos, a idéia fantástica da pele mágica e o intuito realista de retratar o tipo
psicológico da mulher coquete e fria. O segundo parece ter-se imposto ao espírito do autor
antes do primeiro, pois em nenhum dos três fragmentos publicados anteriormente se fala
na pele de onagro.

Teria sido esse procedimento de composição prejudicial àunidade da obra, como Rónai,
de acordo com outros autores, parece insinuar?

A utilização da documentação historiográfica relativa à vida e à obra de Potter na
estruturação do enredo manifestará a unidade conceptual do romance. Essa utilização de
caráter subterrâneo constitui uma espécie de esqueleto camuflado no corpo das múltiplas
significações imprimidas por Balzac. Pois esse é um romance das pulsões e da neurose,
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romance do saber e do imaginário. A Pele de Onagro atinge até mesmo uma dimensão
filosófica, a qual, no vocabulário da época, implica também uma visão da história e um
enfoque do social. Contudo, estaremos voltados, de início, para o caráter mais reconhecido
do romance, o autobiográfico, por cuja inserção, acreditamos, tem passado anonimamente
a presença do pintor.

Os Elementos Autobiográficos

Conforme depoimento da sra. Survil1e,65 a primeira parte da novela Luís Lambert" é
um relatório bastante fiel da mocidade de Balzac. Como Luís Lambert, Balzac adolescente
também teria escrito um "Tratado da vontade", que lhe foi confiscado por um de seus
mestres. Ora, a personagem central de A Pele de Onagro trabalha também numa obra desse
título. Eis um primeiro indício da identidade de Rafael e Balzac. Declarações do próprio
escritor66 confirmam que, ao retratar a vida apertada que o herói levava na sua água furtada,
descrevera um período da sua própria existência. A luta de Rafael contra seus credores e os
pesadelos que lhe causavam as dívidas são também autênticas reminiscências. Assim, pois,
entre as pessoas reais que serviam a Balzac como modelos, a primeira foi ele próprio.

Muitas confidências de Rafael enquadram-se perfeitamente naquilo que sabemos dessa
fase da vida de seu criador:

[00'] desde a idade da razão até o dia em que terminei a minha "Teoria", observei,
aprendi, escrevi e li sem descanso, ea minhavida foi como um imenso castigo de eshldame.
Amante voluptuos067 da preguiça oriental, enamorado dos meus sonhos, sensual, traba
lhei sempre, recusando-me a gozar as delícias da vida parisiense. Guloso, fui sóbrio;
gostando de passeios e de viagens marítimas, desejando visitar diversos países, e sentindo
ainda como uma criança, prazer em fazer os seixos ricochetearem na água, conservei-me
constantemente sentado, com pena na mão; conversador, ia ouvir em silêncio os profes
sores nas aulas públicas da Biblioteca e do Museu; dormi no meu catre, solitário como um
religioso da ordem de São Bemo, e, no entanto, a mulher era a minha única quimera, uma
quimera que eu afagava e que sempre me fugia! Minha vida, enfim, foi uma cruel antítese,
uma constante mentira. E vá a geme julgar os homens! (CH VaI. XV, p. 89 , PON)

Comentando este trecho, Róna{ mostra-nos também a identidade entre o autor e a
personagem, confirmada não só por semelhanças de temperamento, senão ainda pela
lembrança das aulas do Museu de História Natural.

Todas essas evidências, por outro lado, não excluem o fato de que Balzac, àsemelhança
de outros escritores, fundia em cada uma de suas figuras várias pessoas de seu conhecimento,
amalgamando-lhes as feições e as qualidades, completando-lhes o retrato com a sua poderosa
imaginação, o que torna menos ousada uma identificação de Potter como segundo modelo,
ensejando-nos fundamentar essa leitura peculiar.

Começaríamos por dizer que a vida do pintor teria sido, para ele, uma dessas existências
passageiramente sonhadas; um caso patológico em que se comprazia em imaginar-se,
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Mme. Surville, Ba/zac, p. 29.
Lettres à l'Étrangere, carta de 02.01.1846.
Amant effeminé, no original, p. 126 Ed. Nelson Éditeurs, 1938.
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fazendo dele uma espécie de "ego" ideal, através do qual sua ambição artística condescendia
em espelhar-se.

Esse hipotética coexistência dos dois artistas, se não predominante, ao menos a mais
expressiva em Rafael, tem, na continuidade mesma daquele diálogo com Emilio Blondet, a
confissão da própria personagem assegurando-nos da existência de um "alter ego", traduzida
numa frase aparentemente enigmática: "Depois de caminhadas sem rumo, como se fosse o
duplo de um Alemão, eu ia voltar para casa, de onde não saíra, para despertar a mim mesmo
em sobressalto".

Pensamos estar aqui diante da teoria dos duplos, que Paul Bougert assim nos explica:

deseja alcançar algo LI

humano, desde tempo
erguê-la a uma espécit
todos os demais orga
princípio, tem estado
para um outro, espirit

Ao abordar esse p
completa, Otto Rank
xualidade grega:

Entenda-se por isso a evocação, ao lado de uma personagem, de uma outra, que lhe
seja similar; ao lado de uma situação, de uma outra, que a reproduza, mas de tal maneira
que haja aí, ao mesmo tempo, uma analogia euma mudança, como dois cavalos da mesma
raça e, no entanto, diferentes.68

Essa teoria era igualmente familiar a Shakespeare. Em Balzac, os exemplos são numero
sos e conhecidos. Henrique de Marsay e Maximo de Trailles, Rastignac e Rubempré, Felipe
Brideau e Maxêncio Gillet, Nucingen e du Tillet, Ester e Coralia, madame de Bargeton e
madame de la Baudraye, Blondet e Lousteau, etc. Contudo, ao assinalá-la em A Pele de
Onagro, reconhecemos o romance como o texto pioneiro de sua utilização.

Marceau irá traduzir-nos essa teoria como um desejo de viver de maneira dupla, de viver
em um outro ser, de se confundir com um outro ser. Esse desejo, para Balzac, é tão
espontâneo que ele no-lo irá mostrar, mesmo na amizade infantil descrita em Luís Lambert:
"Nós nos imitávamos mutuamente a caligrafia, a fim de que um pudesse fazer sozinho os
deveres de ambos" .

O traço mais marcante dessas amizades, do que elas apresentam como verdadeiras fusões
de dois seres em um só, será inequivocamente expresso em uma frase de O Primo Pons:
"Uma dedicação contínua pela qual dois homens se dizem perpetuamente um ao outro: 'Tu
tens em mim um outro tu mesmo'."69.

A literatura clássica, quase sempre infensa às teorias psicanalíticas, ingenuamente nos
descreve fantasias de caráter nitidamente homossexual. Foi justamente o que aqui tão bem
se ilustrou, através da interpretação de Bourget, e, com ainda maior nitidez, na apreensão
de Marceau. Ao elaborar A Pele de Onagro, Balzac já contava trinta e dois anos de idade. A
autodisciplina, que o obrigava, como ele próprio confessa, a uma sublimação extremada de
sua jovem sexualidade, teria, necessariamente, de se extravasar em uma fantasia compensa
dora, que podemos, no caso, compreender como de autoperpetuação: a teoria do duplo.
Como o homem irá suceder-se, como deixará para trás uma réplica de si mesmo, ou uma
parte de si próprio, para continuar a viver? Irá deixar uma réplica de seu corpo ou de seu
espírito? Se ele procriar corporalmente,isso satisfará o problema da sucessão, mas de uma
forma mais ou menos padronizada pela espécie. Conquanto se perpetue em seus descen
dentes, que podem ser parecidos com ele ou talvez ter parte de seu sangue e a qualidade
mística dos ancestrais da família, ele pode não sentir que esteja perpetuando verdadeiramente
seu próprio eu interior, sua personalidade característica, seu espírito, por assim dizer. Ele

68
69

Citado por Léon Gédeon, La 1béorie des doubles - Le livre du Centenaire, p. 231.
Marceau, Félicien. Balzac et son monde. Ed. Gallimard, Paris, 1955, pp. 281;298,299.
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deseja alcançar algo mais do que a mera sucessão animal. O problema caracteristicamente
humano, desde tempos imemoriais, tem sido a necessidade de espiritualizar a vida humana,
erguê-la a uma espécie de plano imaterial, além dos ciclos de vida e morte que assinalam
todos os demais organismos. Esta é uma das razões pelas quais a sexualidade, desde o
princípio, tem estado debaixo de tabus. Tinha de ser erguida do plano da fertilização física
para um outro, espiritual.

Ao abordar esse problema da sucessão ou auto-perpetuação, em sua natureza dualista
completa, Otto Rank foi capaz de entender os significados mais entranhados da homosse
xualidade grega:

Visto sob essa luz, o anlor a rapazes, que, conforme Platão nos conta, visava constan
temente ao melhoramento e aperfeiçoamento do jovem amado, aparece definitivamente
como... um aperfeiçoamento espiritual da outra pessoa, que é transferido para o digno
sucessor dela própria, aqui na terra; e isso, não na base da procriação do próprio corpo,
porém na acepção do simbolismo da imonalidade espiritual no jovem pupilo, o mais
moç070.

Ou por outra, os gregos tentavam imprimir seu eu interior, seu espírito ou alma, no
jovem amado. Essa amizade espiritual destinava-se a produzir um filho em quem a alma da
pessoa sobrevivesse:

No amor a um rapaz, o amor fenilizava espiriUlal e diversamente a imagem viva de
sua própria alma, que se afigurava materializada em um ego tão idealizado e tão parecido
com o seu próprio corpo, quanto possível.

Essa brilhante suposição habilita-nos a entender alguns dos motivos ideais para a
homossexualidade, não só entre os gregos, mas também de pessoas especialmente individua
lizadas e criadoras, como Shakespeare... e Balzac. Para pessoas assim, a homossexualidade,
flagrantemente, nada tem a ver com os órgãos sexuais do amado, representando, pelo
contrário, um esforço para criar seu próprio renascimento" o mais parecido possível", o
que, nas palavras de Rank, tem de ser encontrado no mesmo sexo da pessoa. Em termos
deste nosso exame, podemos ver que tal tentativa constitui o projeto causa sui completo:
criar sozinho uma réplica espiritual, intelectual e fisicamente similar de si próprio, a
autoperpetuação perfeitamente individualizada, ou símbolo de imortalidade - um duplo.

A partir daí, podemos compreender ainda melhor a reconhecida influência direta de A
Pele de Onagro em Oscar Wilde, inspirando o seu "Retrato de Dorian Gray".

Dorian, jovem aristocrata de extraordinária beleza, é genialmente pintado porum artista,
que põe na obra suas mais altas ambições artísticas, matizadas de discreta paixão pelo original.
Deslumbrado, Dorian lamenta que ele próprio deva envelhecer, enquanto o retrato guardará,
para sempre, aquela imarcescível beleza. O voto absurdo é atendido e ele fica investido de
mocidade inalterável. A ação destruidora dos anos atinge apenas o retrato. Mas as impurezas
da alma também deixam nele os seus vestígios, e, àmedida que Dorian se afunda em crimes,
o quadro vai-se tornando abjeto, até que ele, não suportando mais um acusadortão inexorável,
resolve destruí-lo. A arma só consegue atingir seu próprio corpo e o retrato vol ta a apresentar
a antiga beleza radiante.

70 ArtandArtist: Creative Urge andPersonality Deve/opment (New York Knopf, 1932) pp. 54/55.
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o retrato de Dorian Gray, que é tido como um símbolo da consciência, herdou - e isso
também é reconhecido - todas as qualidades mágicas do talismã de Balzac, mas o que
flagrantemente ficou sem ser visto foi a fantasia do duplo, propiciada pelos poderes do
retrato e elaborada pelos fantasmas de um escritor confessadamente homossexual. Diríamos,
até, que a percepção inconsciente de Wilde foi ainda mais longe quando materializou na
pintura o símbolo da pele, de onde, precisamente, como nos propomos demonstrar, ele se
ongllla.

EmA Pele de Onagro, o "alter ego" dissimulado na personagem Rafael, poderia ter sido
inspirado ao romancista pela própria documentação sobre o pintor.

Lemos em E. Michel que, ao se estabelecer em Amsterdam, Potter travou conhecimento
com Adrien Van de Velde, mais jovem que ele uns dez anos. Advertindo-nos quanto ao
relativo crédito da fonte de informação, sans qu'auelJn doeument positifnous renseigne a
eet égard (p. 96), ele libera-nos uma anedota sobre a vida do pintor, dizendo ser provável
que ambos se sentissem gratificados em se projetarem juntos na vida artística, e que várias
afinidades exerciam, com efeito, enorme atração mútua: a graça e a retidão de seus caracteres,
sua idêntica precocidade e a comunhão de gostos, aguardando que uma morte prematura
viesse completar e consagrar a tocante similitude de seus destinos. Por uma coincidência
singular, ambos também moravam perto da Kalverstraat (rua do Calvário), na rua do
MareMau Brebís (do Sehapemnarkt), cujo nome parecia predestinado para suas residências.

A teoria do "outro eu" é também conhecida como superstição alemã do Duplo, e é
referendada quase sempre a Hoffmann, que tanto inspirou Balzac. Essa informação fez-nos
compreender o recurso da nacionalidade alemã para resguardar a identidade do pintor, que
reconhecemos ainda na continuidade da frase do médico da estação de águas de Aix: "Sim,
a atmosfera vital do homem devorado pelo talento reside nas opulentas pastagens da
Alemanha, em Baden-Baden, em Toeplitz, etc."

Esse perfil é um dos muitos do texto que podem ser aplicados a Potter, conhecido como
o pintor das pastagens e fazendas neerlandesas. Tal resistência, que reforça o disfarce em
tudo aquilo que tornaria claro o reconhecimento do pintor, tem razões que esclareceremos
em momento oportuno.

A linguagem analítica poderá, indevidamente, fazer supor, em nossa tese, horizontes de
enorme amplitude, dentro da complexa obra que é A Pele de Onagro; é mister, portanto,
esclarecer que não nos foi possível deixar de buscar na psicologia alguns esquemas explica
tivos para compreender certas manobras do autor. No mais, continuaremos limitando-nos
às indicações do texto onde a presença do pintor se delineia, permitindo comprovações.

Comecemos por voltar ao resumo do enredo, retomando a frase do médico (p. 214), que
o aconselha a mudar de estação de águas: "Uma das condições para que o Senhor viva muito
tempo, é, portanto, a atmosfera densa dos estábulos, dos vales",?!

Em uma passagem anterior, um outro médico (p. 166) contara a Rafael como um suíço,
atacado de pneumonia e servindo-se do mesmo tratamento, se curara respirando apenas seis
vezes por minuto, "na atmosfera densa de um estábulo". Essa insistência impôs à nossa

71 A tradução da frase do médico, por Gomes da Silveira, faz opção por uma forma que elimina
justamente a ambigüidade no original, de que julgamos ter-se servido Balzac para se referir à
existência do paisagista e animalier que foi Potter. Assim, a frase, que é: une des conditions de
votre existence, traduzida por: uma das condições para que o senhorviva muito tempo, apareceria
como: uma das condições de vossa existência.
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lembrança um comentário crítico de Vernet sobre a obra de Potter: "apreciando demora
damente seus bois e suas vacas, cremos respirar o sadio odor do estábulo",72 Tal associação,
que interpretáramos como puramente fortuita, vai, entretanto, recuperar seu propósito,
quando da descrição das paisagens das águas de Mont Dore, que novamente nos trará os
animais e outros motivos do pintor.

Stefan Zweig diz-nos que

[...] no ano de 1829, portanto o da produção de A Pele de Onagro, Balzac, com a sua
coragem de leão, lança-se ao trabalho. Enquanto seu coração pulsar, o ritmo do trabalho
diário não cessará e não se tornará mais lento. Desde o momento em que esse homem
desconhecido se propôs uma medida que verdadeiramente não pode encher-se, s6 amorte
poderá opor uma barreira à sua vontade prometéica. Balzac no trabalho é talvez o mais
grandioso exemplo que conhecemos de contimúdade produtiva na literatura moderna.

Essa característica surge como um dos relevos de mais fácil leitura na projeção do
romancista, ao identificar-se com o paisagista holandês; também esse artista, segundo o
GrandDíetíormaíre, punha em seu trabalho um ardor inimaginável. Para atender a pedidos
de todas as partes, não deixava o pincel, por assim dizer, durante todo o dia, consagrando,
ainda, suas noites a gravar águas-fortes. Mesmo em seus passeios, levavaseu caderno de
apontamentos73 , para o qual transcrevia tudo o que o sensibilizava, atitudes dos animais,
estruturas de plantas, efeitos de sol, etc. Tamanha obstinação acabou por minar sua saúde,
e, numa de suas excursões ao campo, no inverno, contraiu uma pleurisia, atingindo o último
estágio da tísica pulmonar, morrendo aos vinte e nove anos, em toda a força da idade e do
talento. .

Balzac, com aproximadamente a mesma idade, (trinta anos), elaborava com a tísica de
Rafael de Valentin uma fantasia de morte, fazendo-se perecer, com a personagem, da mesma
doença. Por isso, tampouco podemos ver como meramente casual o destaque dado a uma
tela de Raphael Sanzio entre os objetos mais valiosos da boutíque do antiquário.

Na biografia de Sanzio, encontramos elementos que o credenciam a prestar-se ao modelo
de associações de que, segundo nos parece, Balzac se serviu, já que, por desenvolver da mesma
maneira um trabalho esfalfante, esse pintor renascentista italiano morria aos trinta e sete
anos, igualmente em conseqüência de um resfriado, apanhado nas ruínas de Roma.

Àpágina 147 deA PeledeOnagro, vêmo-Io citado mais uma vez, de maneira a podermos
certificar-nos de que a nossa suspeita está bem fundamentada: "Velho guerreiro, uma tísica
nos devora; diplomata, um aneurisma suspende em nosso coração a morte por um fio;
quanto a mim, talvez uma pneumonia venha dizer-me: 'Vamos partir!' como já disse um
dia a Raphael de Urbino" ...

Essa utilização da pintura no romance é-nos explicada por Rónai como recurso freqüen
temente empregado por Balzac para evitar o trabalho de longas descrições, citando-nos o
exemplo do antiquário, comparado ao Peseur d'Or, de Gérard Dow. Em seguida, emune-

72 En regardant longtemps ses boeufi et ses vaches, disait Carl Vernet, on croit re.pirer la saine odeur
de I'étable - GDUL XIX e S. 1866/76. Verbete Poner.

73 Billy dá-nos conta de que também Balzac tinha sua agenda. Onde ia, nas ruas, nos salões, teatros
e restaurantes, boutiques e castelos, nos bulevares e nos subúrbios, seu caderno de notas e seu
lápis estavam sempre à mão, e ali recolhia tudo que lhe parecesse útil à sua obra, tanto suas
pr6prias idéias, quanto as dos outros. (Billy, A. Op. cit., p. 147).



rando as referências a Raphael Sanzio, ele passa a considerar esse pintor o mais evocado no
livro, o que, a seu ver, se explicaria pelo fato de ser seu homônimo o protagonista.

Nossa contribuição a essa crítica especializada, vindo casualmente a ela se opor, teve,
entretanto, caráter inteiramente acidental, existindo apenas como decorrência da intrigante
presença dissimulada na narrativa. Esta exigência de dissimulação, dizendo-nos da impor
tância que lhe atribui Balzac, impeliu-nos a averiguar, na biografia do pintor, a possível
existência e a forma original daqueles elementos. Foi assim que, reencontrando os mesmos
nomes da referência pictórica de Balzac em seu registro de origem, tornou-se-nos possível
compreender o como e o porquê de suas transformações no romance.

Gérard Dow é um modelo tomado à biografia do grande anima/íer, por servir, antes de
tudo, à tradução de uma série de configurações afetivas por onde circulam os desejos do
romancista. Portanto, se, com essa comparação ao Peseur d'or, ele buscou abreviar o
trabalho descritivo, como pretende Rónai, essa não foi, entretanto, sua finalidade, precípua,
o que melhor se evidenciará, ao descrevermos a estruturação da personagem"antiquário".

De igual forma, Raphael Sanzio acabou por nos encobrir Potter, a quem, entretanto, ele
nos designa indiretamente, através da mesma documentação biográfica.

Lemos em Fromentin74 e E. Michel75, reproduzindo Bürger, que, ao lado da "Lição de
Anatomia" e da "Ronda da Noite", o "Touro" de Potter é o que de mais célebre existe na
Holanda, tendo provocado apreciações acaloradas e hiperbólicas. O chauvinismo de certos
holandeses chegou a ponto de considerar essa tela superior a tudo o que fora produzido por
Raphael. Esse exacerbado entusiasmo acabou por ser acomodado, através do cognome pelo
qual ficou conhecido o pintor, "Raphael dos animais"76. O que podemos inferir daí é que
o narrador balzaquiano, esse paranóico instituído, tendo considerado o texto como susce
tÍvel de confissão, cuidou de tornar ainda mais irreconhecível a presença que buscava
esconder. Raphael Sanzio, na grandiloqüência de seu nome, facilitou-lhe a intenção, pois,
simultaneamente, evidencia a homonimia e, com ela, recalca o cognome, que verdadeira
mente é o que nomearia a personagem,77

E por que esse especial empenho do romancista em nos ocultar Potter? Talvez se sentisse
insuficientemente preparado para produzir um romance de tema pictórico, e, assim,
preferisse conservar apenas o caráter de estudo filosófico, enfatizando os motivos psicoló
gicos, sem, contudo, confundi-los com considerações estranhas ao seu projeto.

Embora sem desconsiderar o peso dessa racionalizada superfície de causas, continuamos
a priorizar o desejo de acobertar a fantasia de morte, junto a outros fantasmas não menos
explicitáveis. Há uma reminiscência de Etienne Arago que vem em apoio a essa crença: por
volta de 1825, encontrou Balzac no cais do Sena, debruçado tristemente no parapeito: 
"que é que você está fazendo aí, querido amigo? estará querendo imitar a personagem de O
Misantropo, cuspindo na água para fazer círculos?" - "Eu - disse Balzac com voz surda 
olho para o Sena, perguntando a mim mesmo se não me vou deitar em seus lençóis úmidos".

98 Osmar Ramos Filho (
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74 Fromentin, Eugene. Les maitres d'autrefois - Belgique Hollande. Manz, Éditeurs, Vienne,
MCMXV, p. 215.

75 Michel, E. Op. cit., p. 47.
76 GDUL XIXe S. 1866/1876, verbete Vache - La vache qui pisse.
77 As camuflagens são correntes em Balzac. Ele cita, em Beatriz, George Sand ao lado de Camilo

Maupin, e em Modesta Mignon, ao lado de Canalis, todos os poetas que forneceram os elementos
de sua personagem.
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- "que idéia! suicidar-se? é uma loucura. Vamos, venha comigo. Você jantou? jantaremos
juntos".

Para André Billy, que reproduz o episódio, Balzac, no caso, estava representando uma
comediazinha, "talvez conforme o gosto da época, mas não ao temperamento da persona-
gem".78 .

Fosse como fosse, Honoré, literato frustrado, não tinha, naquela ocasião, menos motivos
para suicídio do que Rafael ao entrar na loja de antigüidades, nem menos vontade, a crermos
no depoimento da irmã: "Ele me confessou que, naquele tempo, sentiu-se várias vezes
tomado de vertigens e de tentações semelhantes àquelas que atribui ao herói dessa obra tão
cheia de mocidade e de talento a que chamou A Pele de Onagro.79

Retomemos, agora, o enredo do romance em seu final, lá onde a obra mediúnica
começou a declarar, com sua semelhança, a identidade que Balzac se esforça por disfarçar.

Para viver seus últimos dias, como estamos lembrados, a personagem transfere-se para
as águas deMont Dore. Contudo, "sua última aventura" dera-lhe uma profunda aversão pela
sociedade. Assim, seu primeiro cuidado foi procurar um refúgio isolado nas proximidades
das águas. Mesmo a escolha desse sítio poderia muito bem ter sido sugerida por uma
indicação poética contida no próprio título do último trabalho pintado pelo artista, pouco
antes de morrer, Le Répos pres de la Grange. Acompanhando a personagem, procuremos
fazer, juntos, a expertise das duas telas onde o autor buscou descrever-nos a atmosfera da
prescrição médica, aquela mesma à qual Vernet acrescentou apenas o adjetivo 'sadia'.8o

Apartado 1

No dia seguinte ao de sua chegada, galgou, não sem dificuldade, o pico de Sancy e
visitou os vales elevados, os sítios aéreos, os lagos ignorados, as rústicas choupanas dos
montes J?ore, cujos rudes e selvagens atrativos começam a tentar os pincéis dos nossos
artistas. As vezes, descobrem-se ali admiráveis paisagens cheias de encanto e de verdor que
contrastam vigorosamente com o aspecto sinistro das montanhas desoladas. (p. 221)

Nessa introdução, ao lado da narrativa precisa da conformação física da Auvergne, vemos
esboçarem-se os primeiros elementos das telas a serem descritas, onde destacamos as rústicas
choupanas (chaumiàes) , um aspecto que ele irá singularizar e reproduzir-nos em seus
pormenores. Em seguida, fala-nos dos atrativos selvagens, tentando o pincel dos artistas,
numa possível alusão aos modelos do qual estão sendo tomados.

78 Relatada por André Billy, Op. cit., voI. 1, p. 54.
79 Surville, Mme. L., née de Balzac: Balzac - Sa vie et ses Oeuvres d'apres sa Correspondance, Calmann

Lévy éditeurs, Paris, 1878. La quotidienne de 23/08/1831, depois de homenagear a poesia e o
estilo, viu na obra uma apologia do suicídio.

80 No verbete Potter, do GDUL XIXe S. 1866/76, lemos: un air épaÍJ environne les arbres et la
chaumiere (um ar espesso envolve as árvores e a cabana). Portanto, o mesmo adjetivo empregado
por Balzac, emA Pele de Onagro.
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Apartado 2

c

Quando Rafael chegou, avistou várias vacas pastando no campo; dando alguns passos
na direção do lago, viu, no ponto em que o terreno era mais largo, uma modesta casa
construída de granito e coberta de madeira.

O telhado daquela espécie de choupana, em harmonia com o lugar, era forrado de
musgos, de hera e de flores que atestavam uma avançada antigüidad~. Da chaminé em
ruínas subia uma fumaça rala, de que os pássaros não se assustavam. A porta, havia um
grande banco entre duas madressilvas enormes, rubras de flores e ricas de perfume. Mal
se viam as paredes através dos sarmentos das videiras, e sob as guirlandas de rosa e de
jasmim que crescian1 ao acaso e sem cuidados. (p. 223)

Acreditamos que, para harmonizar-se com os aspectos físicos da região, Balzac tenha se
inspirado em duas telas de Potter,8J mesclando-as, como sempre o faz, com elementos de
sua própria fantasia. Na Vaca que se mira buscou, com prioridade, o elemento água, para
reproduzir-nos os lagos de origem vulcânica da região descrita. Quase todos os demais
elementos pareceram-nos tomados de La Ferme, pela facilidade com que os identificamos.
Essa predominância começa já na descrição da casa. Construída de granito, ele acrescenta
lhe, contudo, uma coberta de madeira. Em seguida, fala-nos do telhado "daquela espécie de
choupana", em francês chaumiere, que vem de chaume, o material utilizado, em contraste
com a madeira citada anteriormente. Na perspectiva da tela, a construção é vista de frente,
e podemos perceber a sua alta frontaria, dentro do estilo holandês do século XVII (daí a
"avançada antigüidade"?), deixando-nos apenas entrever uma nesga do telhado, onde obser
vamos germinações, constituindo, no texto, os ornamentos de musgos, heras e flores, o que
atesta tratar-se, de fato, de uma chaumiere, onde seria possível medrarem essas plantas.82

No quadro, a chaminé em ruínas, desenhando-se contra a luminosidade de um céu
ensolarado, permite-nos distinguir pássaros que voltejam ao seu redor ou estão pousados
em sua proximidade. Esse despreocupado adejar é assinalado no texto pela fumaça83 rala,
que não os assusta, e também sugerido na tela, não só pela presença do pombal que enfeita
a cumeeira, como pelo ninho de ripas no alto da carvalheira. Nessa idéia de alguma coisa
em ruínas sobre o telhado, pode-se ver um motivo semelhante ao do surgimento da
camareira de Carla, procurando consertar a goteira que aparecera com as chuvas da tarde.
"Quem já não contemplou demoradamente o efeito da chuva e do sol num telhado
pardacento"? - referência que vamos encontrar à página 226, de A Pele de Onagro,
parecendo preceder no tempo a preocupação de Margot.

Detalhes que não havíamos percebido antes, em nossas primeiras reproduções de La
Ferme, foram o banco de pedra junto à porta, só visto depois da menção feita pelo texto, e
os sarmentos das videiras, vistos acima da janela, na parede da esquerda, e que, antes,
confundíramos com os galhos da velha carvalheira.

81 Essas duas telas mereceram destaque especial no verbete Vache, do GDUL XIXe S. 1866/76.
82 Lembramos aqui que a vila singela da psicografia possuía igualmente o teto de colmo ornado

de saião (p. 93).
83 11 donnait pour fond à son groupe une maisonette fidelement copiée avec ses lézardes rustiques et la

fumée de son lolt. (Ele dava por f"undo a seu grupo uma casinha fielmente copiada com suas
rachaduras rústicas e a fumaça de seu teto.) (Charles Blanc. Op. ciL, p. 4.)
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Indiferentes àqueles ornatos campestres, os moradores não se importavam com eles,
e deixavam que a natureza desenvolvesse sua graça virgem e caprichosa. Cueiros depen
durados a uma groselheira secavam ao sol. Um gato estava sentado em cima de uma
máquina de gramar o cânhamo e, embaixo dela, via-se um tacho amarelo recentemente
areado, no meio de cascas de batatas. (p. 223)

A identificação prévia das pinturas permite-nos aventar hipóteses quanto às razões da
omissão de certos componentes.

O gigantesco carvalho e o poço de roldana que nos identificam a "vila singela" não fazem
parte da descrição, certamente porquanto, numa região de lagos e montanhas, este seria um
recurso desnecessário para a captação das águas. Contudo, os cueiros dependurados em uma
groselheira, recordam-nos a mulher que, à beira do poço, lavava roupa, e antecipam-nos a
criança que ainda fará sua entrada em cena. O gato agora não mais ronrona, nem na soleira
da porta, nem em torno à saia de Margot, mas se acocora sobre a máquina de gramar o
cânhamo. O tacho amarelo, que é descrito em meio às cascas de batatas, é o melhor indicativo
da proximidade do mesmo felino. Esse tacho, recentemente areado, lembrou-nos a indefec
tível presença assinalada por Michel nas telas do mestre, de 'vases de cui'vre étincelants,
toujours soigneusement recurés,S4 e que se completa pela descrição da tela feita por Somof,
quando distingue diflerente 'vaisselle eparpillée par terre. S5

Apartado 4

No outro lado da casa, Rafael avistou uma cerca de espinheiros secos, destinada sem
dúvida a impedir que as galinhas devastassem as fmtas e a horta. O mundo parecia acabar
ali. A casa dava a impressão desses ninhos de pássaros engenhosamente fixos na cavidade
de um rochedo, cheios de arte e de negligência ao mesmo tempo. Era uma natureza singela
e boa, uma msticidade verdadeira, mais poética porque floria a mil léguas das nossas poesias
arranjadas, não tinha analogia com idéia alguma, procedia apenas de si mesma, legítima
vitória do acaso. (p. 223)

Descrita tal como foi pintada, essa cerca traz-nos, ç{e novo, as galinhas já nossas
conhecidas.

Quando ele nos diz que a casa dá a impressão de um ninho, é novamente evocada a
espécie animal mais profus~da obra, sobre a qual tivemos oportunidade de tecer comentá
rios em nosso apartado 2. E uma insistência, visando, talvez, exigir nossa atenção para as
representações mais diminutas do quadro.

As gaiolas de aves e os pássaros que piam assustadiços, na casa de Carla (p. 95), sustentam,
na mediunidade, a persistência do tema. E o autor acaba quase nos confessando abertamente
a origem pictórica da casa, ao observar que ela não possui analogia com idéia alguma,
procedendo apenas de si mesma, como se fora legítima vitória do acaso.

84 Vasos de cobre brilhantes, sempre cuidadosamente areados. (Op. cit., p. 293.)
85 Vários tipos de vasilhanle esparramados pelo chão. (Op. cit., p. 37.)
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Apartado 5

Quando Rafael chegou, o sol dirigia seus raios da direita para a esquerda, e fazia
resplandecer as cores da vegetação, punha em relevo ou decorava com as magias da luz e
os contrastes da sombra, os blocos amarelos e pardacentos dos rochedos, os diferentes
verdes das folhagens, os maciços azuis, vermelhos e brancos das flores, as trepadeiras e
suas campânulas, o veludo acariciante dos musgos, os cachos purpurinos da urze, mas,
principalmente, o lençol da água clara onde se refletiam fielmente os cimos graníticos, as
árvores, a casa e o céu. (p. 223)

Potter surge, aqui, como aquele artista conhecido pelos efeitos do sol, admiravelmente
reproduzidos. Essa orientação dos raios, da direita para a esquerda, estabelecendo contrastes
de luz e sombra, é uma das qualidades grandiosas de La Ferme. A psicografia procura
traduzi-las, como já vimos, não só pela palavra 'nédios' (com relação aos animais), como
quando, ainda na mesma cena, nos diz que "o solo se aquece a golpes de sol vivo". (p. 120)

Apartado 6

Naquele quadro delicioso, tudo tinha seu brilho, desde a mica reluzente até o tufo de
ervas louras ocultas num suave claro-escuro; tudo era harmonioso àvista, a vaca malhada
de pelo lustroso, as frágeis flores aquáticas estendidas como franjas que pendiam acima da
água numa escavação onde zumbiam insetos vestidos de azulou de esmeralda, as raízes
das árvores dispostas como cabeleiras arenosas que coroavam uma disforme fisionomia de
pedras. (p. 223/4)

Finalmente, ele confessa a palavra" quadro" , colorindo-a com o adjetivo" delicioso".
Na mediunidade, à página 93, de maneira mais precisa é empregada a expressão "tela

pastoril". A vaca malhada de pelo lustroso e as frágeis flores aquáticas, bem como as raízes
das árvores dispostas como cabeleiras, são figuras, a nosso ver, tomadas à"Vaca que se mira",
para ambientar a região, que, como já dissemos, é essencialmente lacustre. Vê-se, no final
do apartado anterior, o lençol de água clara, traduzindo a imagem de objetos refletidos.
Aqui, ocorre mais uma coincidência vocabular. Balzac emprega a expressão nappe d'eau,
exatamente a mesma do articulista do Grand Dictiormaire, quando nos descreve La vache
qui se mire.86

Apartado 7

o majestoso silêncio que reinava no bosque, esquecido, talvez, no itinerário do
recebedor dos impostos, foi subitamente interrompido pelos latidos de dois cães. As vacas
voltaram a cabeça na direção da entrada do vale, mostraram a Rafael seus focinhos
úmidos87 e puseram-se a pastar depois de contemplá-lo com um ar estúpido. Suspensos
nos rochedos como por magia, wna cabra e seu cabritinho saíram aos saltos e foram se
colocar num plano de granito perto de Rafael, parecendo interrogá-lo. (p. 224)

86 Le premierplan est occuppépar une nappe d'eau, oú se réflechit l'image d'une vache qui est venue
boire. De là, le titre de la composition. (GDUL XIX- S. 1866/7.6. Verbete" Vache".)

87 Na versão em português, aparece a palavra 'humildes'; mas o original francês é 'bumides'.
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:nas o original francês é 'humides'.

No bosque, que a mediunidade já nos dissera ser de faias, reina majestoso silêncio. E,
quando esse silêncio é interrompido pelos latidos de dois cães, temos completo o número
de caninos do quadro. Através do autor mediúnico, sabemos ser um deles mestiço de
lebreiro, enquanto o outro pareceu-nos um mastim. Já o recebedor de impostos provocou
nos uma associação com aqueles dois outros, vítimas dos crimes revelados pelo oráculo da
maga, à página 101. Nesse momento, em que as vacas fazem sua segunda entrada no texto,
transcrevemos para o leitor um pequeno trecho do verbete Paul Potter, do Grand Diction
naire, para que sinta como toda a frase do final desse apartado está, ali, implicitamente
contida: Persorme n'a faít de-viner comme lui l'ossature des grands quadrupedes, n 'a rendu
leurs muscles, leurspelages, leurs narines Immides, leur air de béatitude et de nonchaloír dans
1m gros pâturage.88

E para completar, o par de cabras que, assim como os cães, parece haver surgido por
exigência da própria enumeração fornecida pelos catálogos do museu.

Apartado 8

Os latidos dos cães atraíram para fora da casa um rapazote, (gros enfant) que ficou
espantado, e depois apareceu um velho de cabelos brancos e estatura média. As duas
criaturas estavam em harmonia com a paisagem, o ar, as flores e a casa. A saúde
transbordava naquela natureza opulenta, a velhice e a infância eram belas; havia, enfim,
em todos aqueles tipos de existência, uma despreocupação primitiva, uma rotina de
felicidade que desmentia as nossas dissertações filosóficas e curava o coração de suas
pomposas paixões.

Esse aparecimento da criança e do velho, atraídos pelos ladridos dos cães, talvez
constitua, entre todos os trechos que até aqui examinamos, o momento mais transparente
de identificação entre o romance, a psicografia e a tela. Quase podemos ler aí uma assinatura.
Como já é do nosso conhecimento, a transposição da tela, no Cristo Espera por Ti, fez mais
soncessão à historiografia crítica do quadro que ao enredo propriamente dito. Quando
Edard ouve os regougados ladridos de Léopard, indo ao encontro do mestiço de lebreiro,
reconstitui-nos, como é sabido, a água-forte de Rembrandt, Lafaiseuse de Kouk's.

Já em A Pele de Onagro, conquanto apoiados em características que nos identificam o
trabalho do pintor, estamos, contudo, mais próximos de uma paródia. A mesma cena
desenvolve-se de maneira mais tímida, sem aquele vigor da exatidão historiográfica que
encontramos na criação paranormal. Dos cães, vamos apenas ouvir os ladridos, atraindo
para fora da casa exatamente uma criança (gros eufant). Mas, a partir daí, estará ao lado do
menino, em lugar do cachorro, o velho, que também figura na tela.

88 (Ninguém melhor que ele sugeriu a ossatura dos grandes quadrúpedes, ou reproduziu seus
músculos, seu pelo, suas narinas únúdas, seu ar de beatitude e de estupidez numa grande
pastagem). GDUL XIX- S. 1866/76.
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Van der Helst - uma iconografia que não foi esquecida

A insistência em certos traços e determinada postura, facilmente observável nas descri
ções que Balzac nos faz do herói, conduziu-nos ao estabelecimento de uma analogia com
um conhecido retrato de Potter, deixado pelo admirável Van der Helst, e que se encontra
no museu de Haia. Essa tela, como veremos, inclui-se na série de estratégias adotadas pelo
autor, para nos ocultar um rosto e uma presença demasiadamente desejada. A reprodução
descritiva que nos serve de modelo é de Michel:

o artista aí está representado vestido com elegante simplicidade, trajando uma casaca
de veludo negro, colarinho branco liso com duas borlas que pendem, mangas brancas um
tanto fofas. Segura na mão seus pincéis e sua paleta, comportando um reduzido número
de cores, principalmente claras, e bem dispostas. Sobre o cavalete àsua frente está colocada
uma tela ainda virgem. A cabeça inteligente e fina, voltada 3/4 para o espectador, é coroada
de longos cabelos de um louro dourado, separados ao meio da testa e caindo de cada lado
sobre os ombros. A tonalidade do rosto é pálida e mate; a expressão dos olhos, de uma
doçura um tanto triste, com um ar de fadiga e abatimento. Édifícil olhar sem emoção esse
retrato, que, datado de 1654, sem dúvida só foi terminado após a morte do pintor. (pp.
111/112)

Van der Helst é considerado inimitável nos caracteres das cabeças e das mãos, diz-nos o
Grand Díctíonnaíre, e foi justamente a representação dessas qualidades que fez a tela
incomparável na apreciação dos críticos.

Antes de reproduzir a galeria de retratos que o romance comporta em suas publicações
atuais, daremos, de início, a versão de La Carícature, que constitui a primeira redação de
um fragmento publicado em 16 de dezembro de 1830. Nela, a aparência do moço desconhe
cido era caracterizada de maneira bastante sumária:

o desconhecido não estava vestido nem bem, nem mal. Seus trajes não anunciavam
um homem favorecido pela foru1l1a; mas, para surpreender os segredos de uma profunda
miséria, era preciso um fisiologista sagaz, que soubesse adivinhar por que o fraque havia
sido fechado com tamanho cuidado. (La Caricature p. 14)

Essa alternância "nem bem nem mal" pode traduzir-nos a "elegante simplicidade" de
Michel, e a exigência de um fisiologista sagaz aí parece estar simplesmente para valorizar o
interessante detalhe das borlas que fecham o colarinho. Rónai diz-nos que, nas edições
definitivas, essa impressão de miséria dissimulada é expressa de maneira muito mais forte,
o que nos leva a concluir que a "elegante simplicidade" da crítica acabou sendo, à sua
maneira, adotada por Balzac:

o rapaz tinha na verdade um fraque de bom gosto, mas a gravata estava tão bem
ajustada ao decote do colete que se podia garantir que ele estava sem camisa. As mãos,
belas como as de uma mulher, eram de um asseio duvidoso. Finalmente, havia dois dias
já não usava luvas. Se o banqueiro e os próprios empregados da casa estremeceram, foi
porque os encantos da inocência floresciam em vestígios naquelas formas delicadas e finas,
naqueles cabelos louros e raros, naturalmente cacheados. Aquela fisionomia tinha ainda
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25 anos89 e o vício parecia não ser nela mais que um acidente. O viçoso vigor da juventude
lutava ainda ali contra os estragos duma impotente lubricidade. As trevas e a luz, o nada
e a existência, lutavam nela produzindo ao mesmo tempo a graça e o horror. O rapaz
surgia ali como um anjo sem auréola, desviado da sua rota. (La Caricature, p. 14).

Na evolução dos retratos, podemos observar que, a partir do modelo de Helst, as peças
do vestuário mencionadas são somente aquelas do tronco, o que se explicaria pelo fato de
que, na tela, Potter se encontra sentado em uma cadeira, de costas, apenas, como já dissemos,
3/4 voltado para o espectador, o que nos impede de ver detalhes da metade inferior do seu
corpo. O fraque e as variações da maneira pela qual ele é fechado - ora com borlas, ora com
muito cuidado, e aqui com uma gravata - são, pois, juntamente com as mãos e a cabeça,
uma espécie de fetiche dos críticos, entre os pormenores mais bem representados na pintura.
E o asseio duvidoso das mãos constitui atributo bastante plausível, quando elas pertencem
a um pintor.

A quem tenha sido dado conhecer a tela de Helst, será fácil/sentir que sua transposição
literária está subordinada a um limite mínimo de desfiguração. E como se o romancista, que
utiliza secretamente o modelo, e bem lhe sabe o valor, temesse causar-lhe dano irreparável.
Daí, como copista, não se distanciar demasiadamente do original. Nisso, podemos ver
também o grau de exigência de Balzac em manter-se na personagem, identificada a Potter.
Assim é que, nesse retrato, bastaria substituirmos a palavra 'vício' e a expressão 'impotente
lubricidade' por 'doença' e 'enfermidade' para termos a obra descrita no exato momento
em que foi pintada, ou seja, em 1654, o ano, como já vimos, da morte do jovem pintor,
aparecendo ele com "a tonalidade do rosto pálida"; a "expressão dos olhos um tanto triste",
e "um ar de fadiga e de abatimento" (Michel).

Contudo, o texto, tal como foi elaborado, em suas últimas tintas, dá seqüência a toda a
dualidade de que faláramos na composição da personagem; uma exaltação narcisista devida
à identificação com o pintor, associada a certa culpabilidade, expressa em idéias de autodes
valorização oriundas do momento biográfico do escritor, quando toda a sua sensualidade
era sublimada por uma" orgia de trabalho".

Na opinião de Rónai, que, para além do modelo autobiográfico, só considera a verdade
poética do autor, o escritor, nesse mesmo trecho, procura, unicamente, explorar o patético
dos contrastes, fazendo, assim, concessão ao gosto romântico. Mas outros retratos, com
detalhes novos e repetidqs, ao exibirem as características de Helst, continuam a garaptir-nos
a identidade do retrato. E o que vemos àpágina 178, mesmo num rápido esboço: "E minha
essa bela cabeça". Ou àpágina 170: "uma cabeça escaldante, com os olhos cercados de fundas
olheiras, a cabeça de Rafael, triste e pensativa". Ou, ainda, à página 165:

A extrema melancolia que parecia dominá-lo exprimia-se pela atitude doentia do rosto,
pálido como uma flor estiolada. Sua aparência distinguia-se por uma espécie de graça
efeminada e por essas singularidades peculiares aos doentes ricos. As mãos, como as de
uma mulher, tinham uma alvura mortiça e delicada. Os cabelos louros, já raros, anelavam
se em torno das têmporas com uma requintada elegância. Um barrete grego, repu-

89 La Fenne, que supomos ser a fonte indireta de referências de Balzac no romance, foi pintada
em 1649, portanto quando o artista contava vinte e quatro anos.
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xado por uma borla e:,·cssivamente pesad:1 p.lra a cachemira leve de que era feito, pendia
a um lado da cabeça.90

o pintor é, aqui, denunciado pelo barrete grego, acessório característico que, aliás, não
figura na tela.

Contudo, a palavra empregada no original francês é 'calotte', que melhor designa o
barrete judaico, pois a boina típica, associada, geralmente, aos pintores, é o próprio Balzac
quem no-la define em A Musa do Departamento: Dinah portait un béret de velours noir à
la Raphael (VoI. VI, p. 392)91. Essa discordância, que aparentemente invalidaria o reconhe
cimento da caloue, como parte da indumentária de um pintor, encontra, em outra frase de
Balzac, no próprio romance A Pele de Onagro, não só sua solução, mas a correção que vem
confirmar nosso entendimento: La contesse était étendue sur 1m di·van... un béret oriental,
coi/fure que lespeintres attribuent auxpremiers hébreux, avait ajoutéje ne sais quelpiquant
attrait d'étrangeté à ses séductions. (VoI. XIV, p. 122)92. Portanto, se o béret dos pintores
era a caloue dos primitivos hebreus, a calotte de Rafael é, segundo o entende o próprio
romancista, o béret dos pintores.

Pierre Abraham, quando procura assinalar-nos, através da ampla galeria de retratos da
'Comédia', aqueles que representam o próprio Balzac, baseia-se, de um lado, em documentos
iconográficos, escalonados a partir da sépia de Deveria, traçada por volta de 1822, até o pastel
de Giraud, que representa o escritor em seu leito de morte, em 18 de agosto de 1850; de
outro, em documentos manuscritos, ou seja, descrições tais como as que foram traçadas por
diversas testemunhas de sua vida.

Entretanto, ele não cita o retrato de Rafael de Valentin, alegando que o herói de La Peau
de Chagrin, apesar de freqüentemente reconhecido como personificação romântica do
autor, é o único que não guarda com este nenhuma semelhança. Não parece vir isso
autenticar ainda mais a escolha da tela de Helst como modelo?

Esperamos que essa seqüência de citações, onde tentamos delinear a presença do pintor,
não conduza o leitor ao equívoco de supor que, para valorizarmos a descoberta decorrente
da psicografia, tenhamos desconhecido a complexa estruturação da personagem em Balzac,
reduzindo-a a um dualismo simplista. Ainda porque seríamos desmentidos pela continuida
de dessa imagerie provinda do mesmo retrato de Van der Helst, agora, como veremos,
aplicada à personagem Paulina: é na cena, à página 175, em que Rafael no teatro, "Sentado
como uma duquesa", está em seu camarote, de costas para a vizinha (Paulina), que "copiava
com exatidão a posição de Valentin: apoiara o cotovelo à borda do camarote e mantinha a
cabeça a 3/4, contemplando os cantores, como se estivesse posando para um pintor". A
proporção do ângulo, 3/4, a mesma citada por Michel, e a confissão"como se estivesse

90 A tradução da Comédia Humana para o ponuguês, aqui adotada, apresenta ligeiras diferenças
emrelação àedição de 1938, de Nelson, Éditeurs, da qual transcrevemos aseguir o início do trecho,
onde é focalizada a debilitação física, o que vem ainda mais confirmar nosso argumento: L'eXIrême
melancolie à laquelle il paraissait êlre en proie était exprimée par l'allitude maladive de son corps
affaissé; elle etait peinle sur son front, sur son visage...

91 Diná tinha uma touca de veludo preto à Rafael...(CH VaI. VI, p. 319 MD)
92 (...) a condessaestava estendida num divã... um gorro oriental, adorno de cabeça que os pintores

atribuem aos primeiros hebreus, acrescentara às suas seduções um excitante atrativo de origina
lidade...(CH VaI. XV, p. 135 Pon)
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posando para um pintor" são mais que sugestivas.
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[...] eI'n toda a sua realidade, o mais delicioso quadro daquela vida modesta, tão
singelamente representada pelos pintores flamengos [...] Paulina coloria um leque; as tintas
e os pincéis, espalhados em cima de uma mesinha, falavam aos olhos de maneira expressiva;
mas, tendo deixado o seu lugar e colocando-se de pé para acender o seulantpião, a luz batia
em cheio no seu rosto branco; era preciso estar subjugado por uma paixão muito terrível
para não admirar suas ntãos transparentes e rosadas, a perfeição da sua cabeça e sua atitude
virginal.

Começando por designar-nos um quadro, ele coloca a personagem sentada na mesma
postura do famoso modelo. O leque, pela semelhança que guarda com a paleta à mão
esquerda de Potter, constituiria a nosso ver um feliz achado. E essa pintura tem sua
identidade reforçada por detalhes que já sabemos constantemente referendados pela crítica,
as mãos e a perfeição da cabeça. E, para completar, "o rosto de Paulina", que, à página 200,
ele vê através do diáfano cortinado. Seus belos cabelos formavam milhares de anéis sobre
os ombros.

O fato de haver Balzac aprisionado Rafael e Paulina na moldura do mesmo retrato
faz-nos supor uma intenção de tornar ambas as personagens coextensivas. Numa configu
ração que poderíamos chamar de "espacial", essa idéia de coextensibilidade é particularmen
te apreensível naquela mesma cena do teatro da página 175. Rafael e Paulina ali se encontram
em posições paralelamente idênticas, refletindo-se, como num espelho. Ele, de costas para
o ângulo do camarote (como Potter se encontra no quadro), é copiado com exatidão por
Paulina, que sentada atrás dele como sua extensão, completa, ao apoiar o cotovelo no
camarote, a mesma posição de Potter, que o apóia no espaldar da cadeira.

Sem exorbitarmos do que vimos afirmando até o presente, poderíamos dizer que Paulina
é, em Rafael, tudo o que o romancista viu de sublime em Potter, sem a contaminação daquilo
que ele percebia, em si mesmo, como negativo. Ela é, pois, uma alegoria, a Musa inspiradora,
a Arte. Ela é Potter, ele mesmo. Procurando exaltá-la em certas passagens, ele dirá: Verte vie.
Belle image de ma belle -vie. 93

Rónai, considerando Paulina uma personagem irreal, inventada para efeito de contraste,
parece, antes, corroborar essa nossa suspeita, dizendo, ainda, que ela provoca uma chuva de
epítetos vazios; grâce naz.ve et secrête, modestie virginale, gracieuses atitudes, celestecandeur,
touchante na'i'veté, são seus constantes atributos, mais cabíveis, como se vê, à Arte em si
mesma.94

Até mesmo uma sondagem no período de 1820 a 1825 na vida do romancista foi feita, para
se verificar que, em sua história íntima, não existiu uma Paulina.

Ocorre-nos agora, depois de havê-la interpretado como a Arte, que um simples substrato
do epílogo é capaz de responder ao seu interlocutor imaginário:

93 Essa idéia de identificar uma personagem com a Arte não é estranha em Balzac. Vamos
encontrá-la, de maneira explícita, no Chef-d'oeuvre !nconnu, quando Poussin, vendo em Fre
nhoffer um grande artista, considera-o uma imagem da Arte: ..."aquele ancião tornara-se, por
uma súbita transfiguração, a própria Arte". (CH Vol. XV, p. 401 Opr) (Chamamos a atenção
para uma curiosidade: 'Art' é palavra masculina que, até o século XVII, o século de Potter, era
comumente usada no feminino)

94 Rónai, Paulo. Um romance de Batzac. Ed. A Noite, Rio de Janeiro, 1952, p. 116.
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- E Paulina?
- Ah! Paulina? Bem. Já ficou alguma vez, numa doce noite de inverno, diante da lareira

doméstica, voluptuosamente entregue a recordações de amor ou da mocidade, contem
plando os traços feitos pelo fogo num pedaço de carvalho?

(...) Surge um pintor desconhecido que se serve dessa chama; por um artifício único,
traça no meio daqueles flamejantes tons violetas ou purpurinos uma figura sobrenatural
e de uma delicadeza extraordinária, fenômeno fugaz que o acaso nunca há de repetir.

- Mas, e Paulina?
(...) As linhas de suas formas são de uma pureza que nos diz que ela vem do céu. Não

resplandece como um anjo? não estamos ouvindo o frêmi to aéreo de suas asas? Mais célere
que um pássaro, desce junto de nós e seus terríveis olhos fascinam; seu suave mas fone
hálito atrai nossos lábios por uma força mágica; foge e nos arrebata, não sentimos mais a
terra.

- Mas, senhor, e Paulina?
(...) Ora Ondina, ora Sílfide, a fluida criatura revoluteava nos ares como uma palavra

inutilmente procurada que corre na memória sem se deixar apanhar; passeava entre as
ilhas, agitava a cabeça através dos altos álamos; depois, tornada gigantesca, fazia resplan
decer as mil dobras do vestido ou brilhar a auréola descrita pelo sol em torno do rosto...

Uma criatura divina, como afirmou Amedée Pichot.
É fácil ver que a Musa, como idéia associada à Arte, permeia todo esse epílogo, e ainda

melhor se configura no capítulo final, quando vemos Rafael, moribundo, morder Paulina
no seio (pp. 235). Esse gesto, ainda mais provindo de um agonizante, aparece-nos como um
recurso que busca atenuar o conteúdo erótico da cena, assim mesmo ousada para a época.
Inscrevendo-o num simbolismo mitológico, veremos que corresponde a sugar, no exato
sentido que lhe confere o antigo professor de Rafael, Porriquet, à página 162: ..."Fui eu
quem lhe fez sugar o seio das Musas" . .

Rónai assinala que as personagens de A Pele de Onagro não possuem os contornos firmes
das figuras de outras obras, em virtude da atmosfera sui generis do livro, suas oscilações entre
romance e poema, sua mistura de elementos românticos e realistas. Nem por isso, o público
contemporâneo deixava de procurar os possíveis modelos. Quando a psicografia nos
permitiu, na estrutura do próprio romance, vislumbrar a presença de Potter, pudemos
acompanhar e averiguar a extensão das infiltrações do grande artista em toda a obra, até
mes~no em outras personagens.

E o caso já visto de Paulina. Nela, iremos buscar, como já havíamos feito a Rafael, os
elementos biográficos, tanto do romancista, quanto do pintor, com quem, agora, acredita
mos saber Balzac identificado.

Voltemos, pois, a uma outra cena, à página 178, "continuidade" daquela onde o
leque-paleta aparecia em sua mão:

- Beija-me - disse ela - por todas as mágoas que me deste, para apagar o pesar que as
mas alegrias me causaram, por todas as noites que passei pintando leques...

- Leques?
- Trabalhava até às duas da madrugada, e dava à mamãe a metade do que ganhava com

os meus leques, e a outra metade para ti.
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Já vimos como Potter consagrou suas noites a gravar águas-fortes, num excesso de
trabalho que acabou por adoecê-lo. E é ainda no diálogo com Emílio que Rafael (p. 122) diz:
"Após ter consumido desse modo o meu dia, voltava para casa a fim de trabalhar durante a
noite, não dormindo nem duas ou três horas pela manhã". A surpresa da pergunta 
"leques"? - parece-nos muito menos da personagem - que, afinal, já havia apreciado Paulina
colorindo um leque (p. 111) - que do próprio autor, cujo propósito seria o de nos transmitir
uma "intencional" distração, como se, conhecendo a natureza verdadeira do objeto (a paleta
de Potter), se admirasse, agora, de vê-lo transformado nos leques de Paulina ... Percebe-se,
então, que essa clivagem adicional da personagem não é somente uma alegoria da Arte, mas,
ainda, uma identificação com o feminino, que, ao lado da fantasia de morte, vem estruturar
as defesas do autor, quando procura fazer-nos ignorar a presença do grande artista.

Paulina é, pois, o espaço onde Balzac, crendo-se no anonimato, pôde completar o seu
travestimento, já começado em Rafael, quando ele se permite "sentar-se como uma duque
sa", possuir "formas delicadas e finas", "graça efeminada", e mãos "como as de uma bela
mulher" (pp. 14, 165 e 175), chegando, mesmo, a confessar: "Eu que sou, alternadamente e
na mesma hora, homem e criança, fútil e ponderado, sem preconceitos e cheio de supersti
ções, e muitas vezes mulher como elas" (p. 82). Agora, até mesmo o simples fato de haver
colocado no feminino o nome do artista - Paul - denuncia, não somente a razão do
mimetismo afetivo, como a manobra para se tornar mulher, ser Paulina.

Em uma carta à marquesa de Castries, Balzac, como que admitindo o caráter ardiloso
da construção da personagem, escreve: - "Para mim, Paulina existe, e mais bela ainda. Se
fiz dela uma ilusão, foi para não tornar ninguém dono de meu segredo" .95

Em nossa documentação, nada vimos que se aproximasse dessa interpretação, que faz
também de Paulina uma fantasmagoria autobiográfica cuja compreensão, ironicamente,
foi-nos facilitada pelos próprios "fantasmas" do autor.

Esse caráter de feminilidade que a fantasia de Balzac explora profusamente poderia ter
sido sugerido pela própria tela de Helst. Percebida por vários crÍticos, aquela característica
é traduzida, por Thoré, na frase: "... uma natureza bastante fraca, sonhadora, plácida,
nervosa como uma organização de mulher".96 Esse crítico, além de ratificar, com sua
autoridade, a supostamente correta observação de Balzac, ainda nos fala dos olhos azuis de
Potter, atribuídos a Rafael à página 166.

Sem negarmos a possibilidade de que a sugestão do feminino haja sido apreendida na
tela, não podemos, contudo, satisfazer-nos com a inscrição daqueles "fantasmas" em
superfície tão ingênuas. Forçoso é buscá-la em razões mais profundas, já assinaladas por
diversos autores. Escolhemos, para tanto, o trabalho de Pierre Barbéris, Balzac et le mal du
5íecfe.97

Começando por nos dizer que Balzac foi mal amado por sua mãe, Barbéris acrescenta
que ela sempre foi, para ele, um censor amargo e hostil. Casada aos dezoito anos com um
qüinquagenário, queria viver sua vida, o que, de certa forma, não deixou de fazer. E
prossegue: Em Warm Chlare, romance de 1822, Balzac retratará não só esse casamento

95 Balzac, Honoré de. La Peau de Chagrin, avec une introduction et des notes par Maurice Allem.
Ed. Garnier Freres, Paris, s/d, p. IX. ,

96 Retrato de Potter porVan der Helst - Musées de la Hollande, Amsterdam et la Haye. Etudes sur
l'École hollandaise, por W.Blirger - T.E. Joseph Thoré 1858 catálogo II 258 - 1,2.

97 I, 1799/1829, Gallimard.
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indesejado e o nascimento de um filho detestado, mas, também, a possibilidade de que a
heroína houvesse encorajado a intrepidez de algum amante. Ele retoma, com bastante
clareza, o tema do amante em La grande Breteche, partindo diretamente de lembranças
precisas. Assim também, em O Lírio do Vale.

Balzac não foi educado por sua mãe. A princípio, entregue a uma ama; depois, na pensão
Leguay, em ,Tours; o colégio de Vendôme, durante seis anos; a sós, em Paris, com Ganzer
e Beuzelin. E assim que, muito cedo, em sua obra, aparece a figura do "filho maldito". Em
Sténie: "Nada me sorriu, nem mesmo o rosto adorado de uma mãe". A mundana que
abandona seu filho, em 1807, reencontra-se na mãe dominadora e intratável, de 1821/22.
Em vários outros de seus contos ele retoma o tema do filho mal amado, do irmão adulterino,
bem como símbolos de evasões sonhadas. Em O Lírio do Vale, ele vai ainda mais longe,
quando Félix de Vandenesse, embora abandonado por sua mãe, sente-se às vezes, objeto de
seus escrúpulos quanto à sua instrução, e essa personagem bendizia o seu abandono,
pensando no que seria um contato diário. Em 1849, ele escreverá à sua velha mãe: "Não te
peço que finjas sensações que não terias, pois Deus e você bem sabem que não me cumulastes
de carinhos desde que vim ao mundo". Fessart, seu homem de negócios, que o conhecia
bem, observará que ele não podia ouvir falar de sua mãe sem tremor. Se algo orientou Balzac
para as regiões turvas onde se tem a sensação da perda de si mesmo, é à sua mãe que ele o
deve. A impressão de total solidão, que, geralmente, define a vida de Balzac, o que buscou
junto a madame de Berny, o mito compensador da mulher amante e mãe ao mesmo tempo,
são sinais de uma formação dolorosamente solitária.

Para compreender o "romantismo" de Balzac, as orientações dramáticas de sua vida, de
sua obra, não é a psicanálise que se impõe? Todo traumatismo do lado materno não engendra
inibições, neuroses, condutas aberrantes? Ele buscou na outra mulher a mãe que não teve.
Filho e amante: é o tema da ligação com Laure de Berny e dos primeiros romances inspirados
nessa ligação.

Uma questão se coloca, que convém não evitar. Uma perturbação ainda mais profunda
foi, de fato, resultado dessa falta de afeição, dessa pressão constante, dessa constante
desvalorização? Deve-se fazer a pergunta com toda a franqueza: foi Balzac homossexual? Da
parte das mulheres, ele buscava proteção, amor profundo, refúgio ou as satisfações da
vaidade.

O testemunho de madame de Berny, hoje publicado sem cortes, permite assegurar que
Balzac era um grande amoroso. Mas, há também o testemunho de Philarete Chasles, por
muito tempo desconhecido: "Ele não sentia atração pelas mulheres". Há também a amizade
com Latouche, bastante tempestuosa, e com Eugene Sue. Em 1835 já uma ligação com Jules
Sandeau, que, em sua autobiografia, pinta-se sob os traços de Henry, e recorre a lembranças
de Balzac para retratar Georges, em páginas que dificilmente enganariam, pelo menos
quanto ao que concerne a uma" atmosfera" .

Um dos temas fundamentais do romance balzaquiano é a mulher como elo, necessidade;
o amigo é a criatura e a escolha. Na 'Comédia' é o amor que conduz aos erros, às traições
que destroem a amizade. Salvo a exceção do amor por um anjo-mulher, o amor será sempre
mais ou menos o perigo desconhecido. A amizade será sempre o meio de se expressar num
universo familiar. Barbéris cita-nos, como exemplo, Paulina, intervindo positivamente na
vida do herói que já não tem mãe.

Nada no universo psicoliterário expressa-se por si só, e, em boa hora, um grande texto
veio ajudar, em Balzac, a cristalização das escolhas e preferências. Ele faz alusões freqüentes
a essa leitura, e não resta dúvida de que não o teria impressionado tanto se não correspon-
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Por certo, Verlise Sau'uée não é uma peça sobre a homossexualidade; mas o que Ottway

sugere e Balzac retoma, face ao universo decepcionante do amor, não é uma homossexuali
dade de fato, mas todo um tipo de relações humanas excluindo o amor e a mulher. Afinal,
não é importante saber se Balzac praticou o homossexualismo. O que interessa são as
motivações profundas.

Se é preciso observar que a amizade, na vida e na obra de Balzac, desclassificou
singularmente o amor, por outro lado a homossexualidade balzaquiana, expressão de
profundas e evidentes necessidades psicológicas, não o exilou de nada, nem foi uma cruz a
carregar. Essa homossexualidade, Balzac parece havê-la integrado ao seu universo de
liberdade.

Outros Pormenores Autobiográficos

Depois de todas essas informações, a que fomos conduzidos pela historiografia da tela
de Helst, são ainda inúmeros os dados biográficos, e, mesmo, aspectos da crítica comuns a
ambos os artistas. Reportemo-nos, por exemplo, ao detalhe já reconhecido pelos críticos,
comum a Rafael e a Balzac: o nome das respectivas mães. Barbe Marie Charlotte, 7lée à
Tours (indicação que só figura na edição original, à p. 237), é, como sabemos, a mãe de Rafael.
A mãe de Balzac é Arme Charlotte Salambier, também nascida em Tours. E a mãe de Potter?
Essa chamava-se Aecht Pouwelsd. Agora, vejamos o sobrenome um tanto irlandês que a
fantasia do romancista atribuiu a Barbe Marie (p.157): O' Flaharty; comparemo-lo com
Aecht. Sabemos que, em francês, a consoante final não é pronunciada. Em holandês, pelo
contrário, ela é distintamente emitida. Ao colocar, portanto, "y" depois de "ahart", para
sonorizar o "t", afrancesando o nome, teríamos a transcrição fonética"aecht". Seria o
prefixo "fi" uma abreviatura de "fils"?98 I

Semelhança mais notável que a dos nomes é da origem nobre de ambas. E o que lemos
no discurso de Rafael, à página 77, quando diz que seu pai "Desposara a herdeira de uma
grande casa". Sabemos, por Michel, que a família da mãe de Potter não era somente honrada,
mas aliada à mais nobre casa da região, a dos Egmo71t, cujo castelo, destruído há longos anos,
elevava-se perto d'Alkmar, não longe do mar do Norte. Por um acaso deveras curioso, pela
primeira vez, o frontispício desse romance traz o nome do autor como Honoré de Balzac.
A esse de, partícula indicadora de nobreza, não tinha o romancista o menor direito; adotou-o
por esnobismo. Mas, perguntaríamos: inspirado, talvez, por esse exercício de identificação?

Quanto aos pais, é pela herança deixada que eles se assemelham. Os credores obrigaram
Rafael a vender a única coisa que o seu lhe havia deixado, a mobília (p. 78). E o de Potter,
sabemos ainda por Michel, morreu sem saldar suas dívidas, e o inventário, redigido por
requisição do farmacêutico Dirck Leuwen e outros credores, compreendia apenas um pobre
mobiliário de artista. (P.28)

Em outra cena, à página 157, quando o tabelião anuncia a Rafael ser ele o herdeiro único

98 Em irlandês, encontramos o sobrenome O'Flaherty, portanto ainda mais pr6ximo da transcri-
ção fonética que propuSemos. O'Flaherty - folclorÍsta, 1718, Vol. 4, palavra Brasil (Mirador),
poema O'Brasil de Moore - a palavra O'Brasil é citada pelo folclorÍsta O'Flaherty.
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do major O'Flaharty, essa nova herança lhe é apresentada de maneira que podemos reler
com um sentido novo. Para tanto, é fundamental que certa informação histórica concer
nente aos trabalhos de Potter seja aqui lembrada: as telas do mestre que se encontram no
Louvre ou lá estiveram foram todas confiscadas ao governo holandês, por ocasião da
ocupação napoleânica, em 1806, incluindo-se suas duas obras-primas objeto de nossa
expertise, La Fermee La 'vache quíse míre. Isto posto, podemos apresen,tar, interpretando-a,
a frase do tabelião: "sua herança foi reclamada à Companhia das Indias pelo governo
francês". Depois da frase da página 164, quando Rafael, contemplando uma tulipa,99 exclama
"eis pí a minha vida", nada vimos melhor representando a Holanda do que essa "Companhia
das Indias".

Essas informações, quase desvinculadas do enredo e aparentemente desprovidas de
qualquer propósito, são, como já o sabemos, uma espécie de deslise de que o romancista se
serve para denunciar o que simultaneamente procura ocultar, equivalendo assim a "atos-fa
lhos".

Outro exemplo nesse mesmo sentido é o que encontramos àpágina 126, quando Paulina,
tomando a mão de Rafael, vaticina como se fora uma quiromante: - "O senhor vai casar
com uma mulher rica - disse - ela, porém, vai dar-lhe grande desgosto... Ah! Meu Deus, ela
o matará... Tenho certeza!"

Se nos ativermos, simplesmente, ao enredo, veremos que esse presságio não se realizará.
Na verdade, seu casamento com Paulina, quando já rica, será marcado, mas não se efetuará,
passando eles apenas a viverem intimamente como um casal. Do grande desgosto não há
menção. E fazer de Paulina a causa de sua morte seria categorizar seu mais modesto desejo
como o maior responsável, simplesmente por ter sido o derradeiro.

Para termos aquele presságio realizado, devemos lê-lo nas linhas das mãos, tão magnifi
camente retratadas por Helst: Quis o acaso que, ao se fixar em Haia, Potter alugasse uma
casa ao lado do rico arquiteto Nicolas Balkenende (ou Balckeneynde), por cuja filha,
Adrienne, ele se apaixonou, com ela vindo a casar-se. Temos aqui a rica mulher. Seu atelier
passou a ser freqüentado pela alta sociedade, onde ela encontrou adoradores, que incentiva
va, não se preocupando, mesmo, em salvar as aparências. O artista, ocupado com sua arte,
via-os sem maldade, mas, surpreendendo-a um dia com um deles, enredou-os na rede de
proteção caça-moscas de seu cavalo, amarrando-os com fortes cordas,lOO e puniu-a ao

99 Trouxemos de um texto da juventude, Jean·Louis, o raciocínio de uma personagem que vem
em apoio dessa nossa interpretação: Je me souviendrai toujours d'un jeune A méricain qui, voyant
au Jardin-des-Plantes une fleur qui venait de son ile, me la montra en disant: Voilà mon pays!...
(Tean-Louis, Ed. Michel Lévy Fn~res, Paris, 1867, p. 177) (Lembrar-me-ei para sempre de um
jovem americano que, vendo no Jardim Botânico uma flor proveniente de sua ilha, mostrou-ma
dizendo: Eis o meu país!. ..). A associação entre holandês e tulipa, fomos encontrá-la em
Esplendores eMisérias das Cortesãs, numa frase de du Tillet, dirigida ao barão Nucingen: "Mas o
senhor é feliz como um holandês que possui uma tulipa única", etc. (CH. Vol. IX, p. 220 Emc).
E, em O Primo Pons, a mesma associação, estendendo-se, ainda, a uma tela, é percebida numa
frase que se refere ao antiquário Magus: "Falava nisso como antiganlente os holandeses falavam
de suas tulipas e ia admirar um certo quadro na hora em que a obra-prima resplandecia em toda
a sua glória, quando o dia estava claro e límpido". (CH Vol. X, p. 526 PP)

100 Em um dos Contos Droláticos, La chiere nuietée d'amour (p. 310), Balzac refere-nos uma anedota
semelliante, de um marido que, sentindo-se traído, consegue surpreender amulher com o amante,
e os faz enlear com cordas, sendo eles, assim, exibidos a um grupo de oficiais do duque de Guise.
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exibi-los aos presentes, entre os quais havia, provavelmente, outros amantes. Confusa com
tal punição, ela rogou-lhe perdão, que ele concedeu; mas diz-nos textualmente Charles Blanc
de onde resumimos essa anedota101 : Apres un éclat de ce geme, íl était malaísé de cominuer
son séjour dall5 uneville ou despareilles mésa'vemuresa'vaiemfait naturellemem du bruit.10z

Foi esse o motivo que fez o artista retornar a Amsterdam.
Temos aí o grande desgosto.
Paulina só é responsável diretamente pela morte de Rafael, se entendida como uma

alegoria da Arte, que, como sabemos, foi o que verdadeiramente o matou.
Ainda uma compreensão que só nos foi possível através da biografia do pintor.

Revelações Bibliográficas

Foram grandes as dificuldades de acesso a uma biografia contemporânea de Balzac sobre
a vida e a obra de Potter. A obra básica de que nos servimos, como já amplamente citado,
além das enciclopédias, foi a de E. Michel, única disponível e, além disso, exigente, com
relação à fidelidade dos autores em que se apóia. Para ele, Dargenville, Descamps e muitos
outros iriam infestar a história da Arte com suas invenções absurdas. Como o nosso interesse
é a verdade bibliográfica utilizada, ficamos a imaginar se Balzac teria recorrido a essas
invenções, e quão nos seriam elas úteis, nesse caso.

A interessante obra de M. H. Van der Tuin, intitulada Les Vieux Peimres des Pays Bas
et la Litérature en Francedans la Premíere Moítié du XIX 5iecle, permite-nos avaliar a
importância da influência exercida pelos pintores dos Países Baixos sobre a literatura
francesa, por essa época. E entre as duas principais fontes de anedotas sobre os velhos
pintores daqueles países, a que recorriam os autores de vaude'ville, ele cita La Vie desPeintres
Flamands, Allemands et Hollandaís, de J. B. Descamps, e Encyclopediana, ouDictiormaire
Enciclopédique desAna. Por isso, o exame da biblioteca de Balzac passou a ser-nos de enorme
importância. Ficamos sabendo que ele possuía essas duas obras. A de Descamps, publicada
em 1753, figurava na biblioteca que foi vendida por ocasião da morte de madame Hanska103 •

Quanto ao segundo, da autoria de J. Lacombe, Balzac o havia mandado encadernar, em
1833.104

Vencidas as dificuldades iniciais, conseguimos consultar a de J. B. Descamps. Apesar de
serem restritas suas informações, seu valor está na fraseologia, onde suspeitamos interessan
tes elementos que podem ter também inspirado a criação de algumas personagens e
contribuído, até mesmo, para a construção do símbolo mágico da pele, fornecendo, para
isso, os primeiros subsídios. Esses elementos, embora sugeridos, necessitavam, todavia, para
o nosso propósito, de informações mais amplas, que fomos buscar em Michel, fazendo,
entretanto, intervir as versões de Descamps, lá onde elas nos parecem haver sido tomadas
como modelo:

101 Charles Blanc, por sua vez, diz havê-la tomado de Dezallier d'Argenville. (Op. cit., p.7)
102 Depois de um escândalo desse gênero, seria incômodo continuar sua permanência numa cidade

onde semelhantes desventuras tinham, naturalmente, causado rumores.
103 Catalogue d'une Partie de la Bibliotheque deMadame Veuve Honoré de Balzac, 1882, 16l.
104 Lov.A 340 foI. 363.
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Estamos em 1648. Uma nova era despontava para aHolanda, cuja independência havia
sido consagrada pelo tratado de Westphalia.

Potter encontrava-se em Haia, sede do Governo e dos Estados Gerais, e onde se
processava a fundação das grandes Associações Comerciais, que logo ganhariam um
desenvolvimento extraordinário. Na corte do príncipe Frédéric-Henri, as artes eram
valorizadas. Com a morte desse príncipe, sua viúva, Emilie de Solms, para homenagear a
memória de seu marido, mandava constmir a Maison du Bois, e os artistas flamengos e
holandeses foram chamados a decorar a maior sala desse palácio, com composições
inspiradas nos maiores feitos da casa de Orange. Nas cercanias de Haia, as dunas e o Bois
que culminava no mar ofereciam a Paul Potter motivações pitorescas, mais variadas que
as do campo dos arredores de Delft. Laborioso como era, ele se entregou ao trabalho desde
sua chegada, e a reputação de que gozava permitiu que fosse imediatamente admitido na
Guilde de Saint Luc. Seu atelier era freqüentado pelos principais amadores da cidade, e a
princesa de 5011115 expressara o desejo de possuir um seu trabalho importante. O artista,
lisonjeado por essa deferência, aplicou-se a merecê-la, pintando para ela o grande quadro
La Ferme. E dizer que, em lugar de valer ao pintor a acolhida que merecia, essa excelente
obra só foi para ele, a princípio, ocasião de cruel mécompte, (cmel frustração), cuja causa
única era aquela vaca, "mal educada", que, cOlúundida entre suas companheiras, não
desperta maior atenção que na realidade o faria, mas que constituiu a alegação da princesa
para rejeitar a tela. (pp. 70, 71, 75)

A partir destas informações, podemos agora examinar, no enredo, a personagem que,
para nós, origina-se também desse episódio: Fedora, "A mulher sem coração". (p. 72)

Repetimos, aqui, que não seria pelo fato de entendermos Balzac baseado na biografia do
grandepintor que desconsideraríamos o conhecimento de que, em suas personagens, estejam
reunidos elementos tomados de empréstimo a diversos outros modelos. Continuaremos,
portanto, a buscar aquilo que acreditamos serem traços, momentos e motivos oriundos
daquela biografia, sem, contudo, julgar o nosso modelo predominante no texto. O que
pretendemos não é privilegiá-lo, mas apenas assinalá-lo em meio a outros da ficção do autor.

Já em 1823, Balzac havia sonhado com uma Fedora, cujo riome deveria ser o tftulo de
um poema que permaneceu inacabado, e do qual ele fez um plano detalhado, em prosa, ou,
como diz M. Louis Arrigon, "cada estrofe do futuro poema está representada por um
parágrafo de muitas linhas" ,105 Esse plano, conservado nos dossiês da coleção Lovenjoul, e
do qual Arrigon só citou um curto fragmento, foi publicado inteiro, na edição Garnier.

Para que possamos sentir o que ela tem de comum com sua homônima de A Pele de
Onagro, reproduziremos aqui um trecho do texto mencionado acima: "Ela é viúva,
condessa, rica, jovem, bela, benfeitora, e tendo morrido seu marido antes de transpor o
limiar nupcial, permanecera virgem. Toda Moscou a havia comparado à Arca do Senhor,
cuja aproximação conferia a morte". Agora, vejamos como Descamps designa a princesa de
Solms. Dizendo-nos chamar-se Emilie, ele acrescenta-lhe a condição de douairiere, o que
significa "uma viúva dotada", uma senhora nobre e fidalga, e chama-a, em seguida, condessa,
que era o seu título de solteira.

Rastignac, na cena das páginas 98/99, anuncia Rafael à condessa Fedora, como um
homem de talento, o que lhe proporcionará acolhimento lisonjeiro, mas, logo em seguida,

105 Arrigon, ~.J. Les débuts liuéraires d'Honoré de Balzac,d'apres des documents nouveaux et inédits.
Deuxieme Edition, Librairie Academique Perrin & Cie., Paris, 1924, p. 156.
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tomando-o pelo braço para dar uma volta pela casa, adverte-o - "não te mostres excessiva
mente maravilhado da 'princesa', senão ela descobrirá o fim da tua visita". Esse"princesa" ,
que não foi, nem será, empregado em nenhuma outra passagem, aparece-nos assim como
um precipitado do material cuja origem propugnamos.

Reconhecê-la sob duplo título, à semelhança de Descamps, é, pois, para nós, o aflora
mento do filão de nosso modelo, que nos parece ter tido início à página 97, na frase "creio
que o seu casamento não foi reconhecido pelo imperador, pois o embaixador da Rússia se
pôs a rir quando lhe falei nela. Ele não a recebe, e cumprimenta-a muito superficialmente
quando a encontra no 'Bosque'."

Só a menção do Imperador106 já mostra intimidade com a nossa documentação, e, quando
o seu embaixador põe-se a rir de Fedora (sem explicar o motivo), somos tentados a atribuí-lo
às mesmas razões que fizeram a princesa (de Solms) devolver a tela de Potter. E cumprimen
tando-a, quando a encontra no Bosque (Bois), se não soubéssemos tratar-se do de Boulogne,
poderíamos sentir-nos motivados a pensar no de Haia, que nomeia também o Orangenzaal.

Aliás, é grande o destaque conferido por Balzac à descrição da casa de Fedora, da qual
extraímos uma pequena frase, alusiva à mesma motivação que levou a viúva de Frédéric
Henri a erguer seu castelo: "Um verdadeiro refúgio, construído para uma paixão". (p. 99)

Ocorre ainda, nessa primeira visita à casa da condessa, uma reflexão feita por Rafael, que
deixa transpirar ao mesmo tempo, no conteúdo da frase e, ainda mais, na escolha de um
termo específico, a identidade e a obra do pintor: "Seja porque eu tomasse, de acordo com
o meu louvável hábito, fórmulas corteses por palavras sinceras, seja porque Fedora visse em
mim alguma celebridade próxima e quisesse aumentar sua coleção de sábios, tive a impressão
de agradar-lhe". (p. 100) La douceur foncíere du peintre, son éducation (p. 87) é o endosso
que Michel traz a essa confissão. Sonâme tendreet la dignitéde sa vie (p. 91), (ainda Michel).
E assim se multiplicam, por toda a biografia mencionada, os elogios àquela celebridade com
a qual Fedora pretendia aumentar sua coleção... de sábios.

O entusiasmo suscitado em nós pela palavra 'coleção' resvalou para uma precisão que não
seríamos capazes de supor, quando buscamos seu original francês, menagerie, que assim nos
define o Petit Robert: Lieu OtJ sont rassemblés les animaux d'tme ferme; dizendo-nos, ainda,
oLarousse lllustré tratar-se de um termo ultrapassado dos séculos XVI e XVII. O Grand
Dictiormairecompleta essas informações, com o seguinte: 0'1 désignaitjadis sousce '10m, en
France, tm lieuplacédans levoisinage d'tme metairie, (ferme) ,ou d'tme maison de campagne,
et consacréà l'éducation des béstiaux que 1'0'1 destinait aux usages domestiqueS.101

A requesta amorosa, empreendida pór Rafael, junto àcondessa Fedora, em nada diverge
da tentativa de Potter em conquistar as boas graças da princesa Amélie, que, nessa altura de
sua vida, representaria para ele a fama e a riqueza. (Seu casamento com a herdeira do
próspero arquiteto Balckeneynde só se daria por volta de 1650). Dessa forma, poderíamos
compreender as expressões de desespero de Rafael, quando, à página 102, diz: - "Vamos!

106 Confiscado de Cassel, com os mais belos quadros, da galeria do Landgrave, pelos franceses, em
1806, La Ferme foi dada por Napoleão I à Imperatriz Josephina, e fazia parte da galeria da
Malmaison. Comprada pelo Imperador Alexandre I, da Rússia, encontra-se no Museu Ermitage.
(Michel, E. Op. cit., p. 71)

107 Designava-se, outrora, sob esse nome, na França, umlugar situado navizinhança de uma quinta,
(fazenda), ou de uma casa de campo, e cónsagrado ao adestramento de animais que se destinavam
aos usos domésticos.
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Fedora ou a morte ... !
"- gritei ao passar por uma ponte.
"- Fedora é a riqueza!" Ou, ainda, à página 112: "A afeição que eu procurava nas frias

regiões da alta sociedade". E vemos, já aí, exp~essos no enredo os primeiros motivos que
farão com que Rafael seja rejeitado por Fedora. E em uma advertência de Rastignac, àpágina
113: "Algumas boas almas, invejosas do teu domínio sobre a condessa, andaram anunciando
o casamento de vocês. Só Deus sabe as loucuras que os teus rivais te têm atribuído, e as
calúnias de que tens sido alvo". Essa rejeição aparece em vários momentos expressivos: à
página 108, por exemplo: "A senhora pode expulsar-me de sua casa sem ficar obrigada a
justificar a sua severidade" , diz Rafael.

O pormenor da vaca, como razão da não aceitação do quadro, deve verdadeiramente ter
con~tituídouma severidade cuja justificação seria incômoda. .

A página 139, quando o nosso herói, em sua última entrevista com a condessa, dela se
despede - "Tens o presente!" - exclamei - "e eu o futuro! Eu perco apenas uma mulher, e
tu perdes um nome, uma família. O tempo é o principal elemento da minha vingança: ele
te trará a fealdade e uma morte solitária; e para mim, a glória!" Essa auto consciência de um
exaltado valor, que aparece não só aqui, mas em toda as demais apresentações de Rafael,
mostra-se desproporcional às possibilidades nem tão promissoras dessa personagem, que
sabemos apenas um debutante sem nenhuma obra publicada, parecendo, assim, endereçada
a ul1} artista maior, de grandeza reconhecida.

E essa rejeição à obra de Potter que, a nosso ver, transforma a princesa de Solms em uma
outra Fedora, fazendo jus ao mesmo epÍteto "mulher sem coração", e mostrando, nessa
dualidade, inteira conformação ao relato do narrador, dirigido - como até aqui vimos
tentando explicitar - a um destinatário desdobrado em dois.

Segundo Houbraken,

(...) a princesa, de posse de La Ferme, que deveria ser colocada em cima de uma lareira,
não havia a princípio atribuído ao detalhe da vaca se aliviando nenhuma importância
especial; mas, pessoas do seu círculo (des personnes de son entouraíje) , que, simultaneamente,
mostrando boa cara ao artista, esforçavam-se por desmerece-lo junto dela, tendo-lhe
repetido, com insistência, que uma pintura contendo detalhe tão inconveniente não
poderia ser assim exposta, acada dia, aos olhares, aprincesa acabou por devolvê-la aPotter,
comunicando-lhe que não poderia conservá-la. Compreende-se o que deva ter sido para o
artista uma tal decepção, uma vez que ele havia imprimido à obra toda aperfeição de que
era capaz'!os

No romance, Rafael esconde-se no quarto de Fedora para espiá-la, "por detrás das
cortinas", e "com as costas apoiadas contra a parede", "suspenso como uma aranha em sua
teia". Nessa posição presencia o que assim nos descreve:

Um dos mais fervorosos admiradores de Fedora, rapaz de famosa insolência, e que a
empregava, mesmo, como meio de vencer na vida, apanhou a luva tão desdenhosamente
lançada por Rastignac. Falando de mim, pôs-se a elogiar exageradamente o meu talento e
a minha pessoa. Rastignac esquecera esse gênero de maledicência. Esse elogio sardônico
enganou a condessa, que me imolou impiedosanlente; para divertir os amigos, abusou dos
meus segredos, das minhas pretensões e das minhas esperanças. (p. 130)

108 E. Michel. Op. cit., p. 75.

De onde se encon
essa cena tem lugar. T
reificado, configuranl

O relato de Hou
mostrando boa cara ;
plural "pessoas", ao gÉ
no enredo, essa infon

Mais un cou
une vache qui pi
honorable qu'or:

Em uma anedota r
escondido no quarto (
vimos Rafael espiandc

Dentro da nossa li
mente verdadeiro, não
ter sido transcrito aper
indispensáveis àcomp
críticas que o desmere

E foi assim que a ,
romance uma transcril

Quando Houbrak~
de seu trabalho, lembr
que o artista possuía dE
incidente da ~ecusa, ql
Amsterdam. E dessa ~
exploração da gênese d
cista.

Quando, no final dE
autores, diz que Potter
ainda mais nesse camilli
nos define o Grand Dú.
de la force physique,111

109 Mas um cortesão c
que mija, e que o ten
lhe era destinado; ~

flamand" allemand, t

110 Na introdução aos J

dúvida de acordo co
coração, tipo de uma
nova edição, Balzac, (
sociedade" . Depois di
vida de Potter.

111 Enfraquecimento d;



o Avesso de um Balzac Contemporâneo 117

ção que eu procurava nas frias
000 os primeiros motivos que
'ertência de Rastignac, àpágina
:ondessa, andaram anunciando
lS rivais te têm atribuído, e as
irios momentos expressivos: à
sua casa sem ficar obrigada a

dro, deve verdadeiramente ter

"evista com a condessa, dela se
u perco apenas uma mulher, e
menta da minha vingança: ele
!" Essa auto consciência de um
~mais apresentações de Rafael,
issoras dessa personagem, que
, parecendo, assim, endereçada

na a princesa de Solms em uma
coração", e mostrando, nessa
igido - como até aqui vimos

ocada em cima de uma lareira,
-iando nenhuma importância
:mZ$e) , que, simultaneamente,
TeCe-lo junto dela, tendo-lhe
:talhe tão inconveniente não
cabou por devolvê-la aPotter,
e-se o que deva ter sido para o
à obra toda a perfeição de que

ara espiá-la, "por detrás das
o como uma aranha em sua

e famosa insolência, e que a
j a luva tão desdenhosamente
ge.radamente o meu talento e

:cência. Esse elogio sardônico
- -enir os amigos, abusou dos

_(p. 130)

De onde se encontra, Rafael vê, ao mesmo tempo, o quarto e o gabinete contíguo, onde
essa cena tem lugar. Na sua imobilidade, apoiado à parede e a ela suspenso, podemos vê-lo
reificado, configurando a própria tela, testemunhando as críticas que lhe foram feitas.

O relato de Houbraken, quando diz que "pessoas" do seu círculo, simultaneamente
mostrando boa cara ao artista, esforçavam-se por desmerecê-lo, ajusta-se, exceto por esse
plural "pessoas", ao gênero de maledicência que Rastignac esquecera. Já em Descamps, como
no enredo, essa informação aparece igualmente no singular:

Mais un courtisan rapporta àla princesse que l'objet principal du tableau répresemait
une vache qui pisse, et que le sujet était aussi indécem qu'indigne d'être mis dans la place
honorable qu'on lui destinait; cene critique eut son effet.109

Em uma anedota relatada por Amedée Pichot, amigo de Balzac, este ter-se-ia, certo dia,
escondido no quarto da atriz Olympe Pélissier, para assistir a sua toilete íntima, tal como
vimos Rafael espiando o deitar-se de Fedora.

Dentro da nossa linha de raciocínio, esse episódio de 'voyeurismo, ainda que possivel
mente verdadeiro, não parece ter primazia como fonte de inspiração, e acreditamos, mesmó,
ter sido transcrito apenas com o propósito de criar a ambiência e as circunstâncias adequadas,
indispensáveis àcomposição da cena que lhe antecede, aquela em que a personagem ouve as
críticas que o desmerecem.l 10

E foi assim que a documentação sobre o pintor mais uma vez nos permitiu reler no
romance uma transcrição alegórica. Vamos continuar, portanto, sua exploração.

Quando Houbraken nos informa da decepção que representou para o pintor a devolução
de seu trabalho, lembramo-nos de como traduz Descamps essa mesma impressão, dizendo
que o artista possuía demasiado talento para poder escapar àinveja. Foi perseguido, e a esse
incidente da recusa, que Descamps designa como um 'chagrin', se deveu sua partida para
Amsterdam. É dessa associação de La Ferme ao chagrin ressentido que partimos para uma
exploração da gênese do símbolo, tal como acreditamos haver sido elaborado pelo roman
cista.

Quando, no final de seu artigo, o mesmo Descamps, em contradição com todos os outros
autores, diz que Potter morre de uma maladie de langueur, essa informação faz-nos avançar
ainda mais nesse caminho. 'Langueur', sinônimo, igualmente, de 'chagrin' é, como também
nos define o Grand Dietiormaire, alfaissement de la volonté, accompagné d'un abattement
de la force physíque. lll

109 Mas um cortesão contou à princesa que o objeto principal do quadro representava uma vaca
que mija, e que o tema era tão indecente quanto indigno de ser colocado no lugar de honra que
lhe era destinado; essa crítica surtiu seu efeito.(Descamps, Jean-Baptiste. La vie des Peintres
flamands, allemands et hollandais. Paris, C.A. Jombert, 1753-1763,4 vaI. In 8°, p. 353.)

110 Na introdução aos Romances e Contos Filosóficos, em setembro de 1831, Philarete Chasles, sem
dúvida de acordo com Balzac, escreverá sobre essa mulher misteriosa: "Fedora, mulher sem
coração, tipo de uma sociedade sem coração". Fazendo uma releitura da obra, em vista de uma
nova edição, Balzac, em 1833, acrescentará à margem: "ela está em toda parte. Ela é, se quiser, a
sociedade" . Depois dessa sugestão, não saberíamos melhor definir o que foi Amélie de 50lrns na
vida de Potter.

111 Enfraquecimento da vontade, accompanhado de um abatimento físico.
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É, contudo, em uma dissertação - noutra seqüência deste estudo, que vamos consagrar
à formação da personagem antiquário -, que veremos demonstrada, pelas melhores razões
depreendidas do texto, essa identificação do símbolo mágico com a obra do artista. Mas,
desde agora, já é oportuno convocar essa personagem para começarmos a compreender
como se dará tal identificação.

Um sistema de valores é instaurado pelo seu discurso, que, surgindo sob a forma de
aconselhamento, se reveste de um caráter paternal. Sabemos com que dificuldades Balzac
fizera sua opção pela carreira artística, em detrimento da de notário ou advogado, conside
rada pela família como garantida. Agora é preciso imaginar o autor de A Pele de Onagro,
pelo menos o da edição original, sem a enorme corte das personagens da 'Comédia': os
Tayllefer, Claude Vignon, Canalis, Bixiou, Cardeau ou Bianchon, que ainda não existiam,
e o próprio Rastignac, que ignorava o papel que logo seria o seu, em O Pai Goriot.
Entretanto, data incontestavelmente de 1831 o nascimento de Balzac como escritor, pois A
Bretanha em 1799 havia sido um fracasso comercial, assim como as primeiras Cenas da
Vida Privada, de abril de 1830. Somente a Fisiologia do Casamento tinha sido um sucesso.
Mas o caráter escandaloso desta obra, que fez sua fama, comportava, para o escri tor, o risco
n?\o negligenciável de se ver relegado a um papel de provocador.

Nesse momento de criação literária, Balzac, diante do antiquário, parece reencenar
<l-luela sua opção por uma carreira artística, ainda buscando avaliar as conseqüências dessa
escolha. Portanto, estamos, aqui, próximos à repetição, conceito analítico, segundo o qual
o indivíduo procura dissolver a tensão, repetindo as condições que lhe deram origem.
Reproduziremos as partes do discurso do velho antiquário que nos permitiram essas
conclusões:

Vou revelar-lhe, em poucas palavras, um grande mistério da vida humana. O homem
se esgota por dois atos imtintivamente realizados que lhe estancam as fontes da existência.
Dois verbos exprimem todas as formas que assumem essas duas causas de morte: QUERER
E PODER.

Entre esses dois termos da atividade humana há outra fórmula de que os sábios se
apoderaram e à qual devo a minha longevidade. QUERER nos queima e PODER nos
destrói; mas SABER coloca a nossa frágil organização num perpétuo estado de calma. (p.
36.)

Em nossa compreensão, as duas fórmulas propostas pelo velho marchand traduziam,
em Balzac, uma alternativa entre o usufruir de uma vida re~l, ou seja, comum, ordinária,
ou as compensações sucedâneas de uma produção artística. A sabedoria, virtude atribuída
à senilidade, devia o velho sua longevidade, aquela mesma longevidade que, constituindo
também a principal ambição do pai de Balzac, ratifica ainda mais nossa suspeita quanto à
origem desse discurso.

Em seu exemplar pessoal da História da Rai'va (Histoire de la Rage), François Balssa
acrescentará, de próprio punho, esse dístico de Piron, à guisa de epígrafe: La santé dans le
monde est le premier bonheur / la gloire même n 'est que sa dame d'hormeur,I12 ...e se
escandalizará de ver seu filho Honoré, que já tinha, sem dúvida, suas razões para não estar
tão seguro, negligenciar esse "serviço". Textualmente, ele dirá em sua carta: Il n'acquiert

112 A saúde é no mundo a felicidade maior I a própria glória não passa de sua dama de honra.
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se-á ainda mais, quando a primeira fórmula designar o símbolo mágico: "Isto - disse ele,
com uma voz estridente, mostrando a pele de onagro - é o poder e o querer reunidos".

Rafael, como sabemos, prefere essas duas forças à terceira, com todos os riscos e
sacrifícios que elas implicam.

Entendidas essas forças como resultantes da produção artística, podem ser retraduzidas:
o talento, como poder; o trabalho, como querer.

Já comentamos a vontade despótica com que Balzac procurava subjugar a natureza,
mortificando-se no trabalho. Na fórmula do antiquário, essa vivência conduzia à morte.
Notemos que, após entregar a pele a Rafael, o velho (p. 39) observa-lhe que, se ele deseja
mesmo morrer, seu suicídio está apenas retardado.

*
* *

Parecendo-nos ainda vinculado a Emilie de Solms, chamou-nos a atenção um dado que
deixamos para o final, aparentemente isolado, e que, entretanto, precede, até mesmo, o
capítulo de Fedora, a saber, a escolha do nome Emile Blondet para designar o amigo a quem
Rafael de Valentin conta sua história. Ora, é sabido que Balzac reservou suas confidências
a amigas, quase sempre ligadas à aristocracia. O fato de travestir no romance reflete um
hábito da vida real. Em sua correspondência de julho de 1847, ele chama madame Hanska
mon petit Evelin chéri. Isso, sem falarmos no "Adão de Wierszchownia", de A Procura do
Absoluto onde ele traveste ainda, mesmo a tÍtulo de simples homenagem.

*
)f- *

Depois do amplo reconhecimento, pela crítica, do caráter autobiográfico de Rafael de
Valentin, o fato de lhe havermos atribuído uma identificação a Potter fez com que lhe
acrescentássemos mais essa dimensão biográfica. A elaboração de uma biografia obedece,
geralmente, a uma seqüência, partindo das informações elementares, e a história de Rafael
de Valentin, história de uma vida, não constituiu exceção, inobstante a peculiar diversidade
das fontes que lhe deram origem, a saber, além da fantasia e da vida do próprio romancista,
a que lhe atribuímos: a biografia de um pintor. A interação que se observou, no início do
romance, entre todos os dados primordiais, trazidos por essas fontes diversificadas, veio,
uma vez mais, autenticar aquela, da nossa atribuição. Já tendo, até aqui, assinalado vários
trechos inspirados em fatos da vida do pintor, tornou-se possível estabelecer uma corres
pondência entre esses fatos e as vicissitudes criadas pelo enredo para a personagem,
constatando que sua utilização obedece àseqüência consagrada das apresentações biográfi
cas.

A sucessão dos fatos da vida de Balzac é bastante conhecida. Na biografia de Potter, as

113 Ele não adquire nada, ou quase nada, para o primeiro dos artigos - sua saúde. Ele não soube
organizar esse serviço. (18/5/1822 - Lov. A 279 f. 27)
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ocorrências mais expressivas são aquelas que se concentram no período que vai da produção
de La Ferme, em 1649, até o final de sua existência, em 1654.

Embora a construção do enredo de A Pele de Onagro se haja centrado, principalmente,
nesse período apoteótico, Balzac, mesmo se obrigando a uma utilização clandestina das
informações, não deixou de nos transmitir, e em pormenores, aquelas primordiais, que se
encontram em toda e qualquer biografia do pintor.

Estamos lembrados da maneira como ele toma o nome da personagem e de como
constrói a filiação materna, através dos nomes de ambas as mães. E é, ainda, através desse
recurso de construir um mesmo dado pela utilização simultânea de ambas as biografias, que
se verifica a interação autenticadora de que falamos acima. A representação fantasmática da
filiação paterna será, da mesma maneira, feita através da personagem "antiquário", que
também comporta, como teremos oportunidade de verificar, configurações tomadas à
biografia dos progenitores masculinos de ambos os artistas. Nesse exemplo, vemos reedita
das as informações introdutórias de E. Michel à vida e obra do mestre holandês, tomadas a
Houbraken, onde traduzem a mesma disposição. Mas, em 1833, Balzac acrescentará um
dado novo, com a passagem sobre o lago de Bourget, lembrança de sua estada em Aix, em
1832, com madame de Castries. Gostaríamos de analisar as motivações que o levaram à
inclusão desse acréscimo.

É bem conhecida essa história, quando a duquesa rejeita suas propostas amorosas de
maneira humilhante. Foi quando ele teve a idéia de responder a essa humilhação, descre
vendo, francamente e sem reservas, essa mulher, no romance A Duquesa de Langeais.

É nossa crença que Balzac haja introduzido esse episódio de sua vida em A Pele de
Onagro, por perceber sua adequação àqueles mesmos princípios que vimos até aqui
descrevendo. A rejeição da duquesa de Castries, que reencOntrava aquela outra que serviu
à estruturação da "Mulher sem Coração", não poderia portanto passar sem um registro. Ao
descrevermos, agora, como para nós emergiu do texto essa outra Fedora, poderemos
continuar a assinalar, com prioridade, os elementos biográficos do pintor, que a caracteri
zarão como o resultado híbrido de duas biografias.

Depois do fracasso de Rafael em conquistar Fedora, quando se decide a não mais revê-la,
excetuando-se um encontro no teatro onde apenas se entrevêem, realmente a "mulher sem
coração" desaparece do enredo. Seria de se supor que, com ela, o episódio da princesa de
Solms se houvesse esgotado. Contudo, fomos reencontrá-lo no capítulo XLVIII (p. 210),
quando o nosso herói, a tÍtulo de tratamento de saúde, busca as águas de Aix. Ali o veremos,
uma vez mais, em luta contra a sociedade, que continua a hostilizá-lo, e de maneira ainda
mais violenta.

Para nos descrever, nesse acréscimo de 1833, a própria rejeição sofrida em Aix, o
romancista, sempre personificando a obra no herói, agora o faz assumi-la mais próximo
daquele pejorativo, que traduz o motivo de sua recusa pela princesa, "A vaca que mija".
Como podemos ver na própria tela, o polêmico animal está representado de costas. Seu
corpo, numa postura de contração, faz com que a cauda se eleve, deixando aparecer, de
maneira nítida, a genitália que verte a urina abundantemente. Portanto, nada mais sugestivo
para localizar o cenário que as águas de Aix.

Logo no início do capítulo, vemos algumas pessoas reunidas nos salões do clube.
Conduzidos pelo narrador, vamos ali encontrar a personagem, ainda imóvel, sem, contudo,
estar apoiado à parede, e a ela suspenso, como já o havíamos visto na atitude de voyeur, mas
sempre exposto, como um quadro. E essa composição presta-se a uma ambigüidade se não
pretendida, certamente alcançada pelo romancista. A personagem tanto se poderia benefi-
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ciar da identidade que já inúmeras vezes lhe conferiu o retrato de Van der Helst - e, nesse
caso, teríamos a tela vazia frente ao pintor, composta pela janela -, como a se enquadrar
nessa última, à guisa de moldura,1l4 assumindo a posição de costas, a mesma apresentada
pelo animal.

O incidente do fechamento dessa janela pela personagem, numa cena que vem logo a
seguir, fa-Ia-á indispor-se com uma velha dama que, alegando sentir-se sufocada, exige sua
reabertura. A causa desse incidente desencadeia em todos os presentes uma reação de tal
animosidade contra Rafael, que poderíamos julgá-la paranóica, não fora o fato de conhecer
mos a verdadeira natureza dos motivos que a referendam.

Éessa velha dama que, à página 216, nos será mostrada como condessa, quem irá liderar
a expulsão de Rafael das águas, e quem o próprio narrador associará àquela outra já nossa
conhecida fidalga do mesmo título: "Aquele pequeno grupo estava obedecendo talvez sem
o saber, à grande lei que rege a alta sociedade, cuja moral implacável se manifestou
inteiramente aos olhos de Rafael. Um olhar retrospectivo lhe mostrou ali uma perfeita
representação de Fedora".

Essa ponderação torna-se mais expressiva, quando a sabemos posterior à ocorrência que
centraliza o motivo com que Rafael provoca sua própria abjeção, um violento acesso de
toss~ que lhe custará a exclusão do clube, através de um duelo.

E esse recrudescimento das hostilidades até o paroxismo que nos permite interpretar a
irreprimível tosse como o recurso metafórico com que Balzac traduz as conseqüências, na
vida de Potter, do inconveniente ato fisiológico executado pela vaca. Nada melhor, para
conferirmos essa apreciação, que as tonalidades dramáticas imprimidas ao texto:

Nesse momento, teve um violento acesso de tosse. Longe de receber uma só dessas
palavras indiferentes e banais, mas que, pelo menos, simulam uma espécie de compáixão
cortês entre as pessoas de boa sociedade reunidas por acaso, só ouviu interjeições hostis e
reclamações sussurradas. A sociedade nem ao menos se dignou disfarçar-se para ele, talvez
porque ele a tivesse descoberto.

- Sua doença é contagiosa... - O presidente do Clube devia proibir-lhe a entrada no
salão.

- Em boa sociedade é proibido, mesmo, tossir desse modo! (p. 211)

Esse enfoque dramático fez-nos recuperar certa passagem do capítulo de Fedora que,
pintada em cores mais atenuadas, nos passara despercebida, mas, ao confronto, aparece, aqui,
carregada de intenções idênticas. Aproveitemo-la agora em toda a sua extensão.

Estamos na cena em que Rafael busca esconder-se no quarto da condessa: "Pela meia
noite, fui esconder-me no vão de uma janela". Vêmo-Io aqui de novo procurando "enqua
drar-se". "A fim de não deixar os pés à mostra, tentei subir no rodapé do revestimento de
madeira, com as costas apoiadas contra a parede,llS agarrando-me ao trinco da janela". Já
emoldurado, ele "dependura" a tela.

"Depois de ter estudado o equilíbrio, os pontos de apoio, e medido o espaço que me

114 Essa idéia não é estranha às figurações de Balzac. Podemos vê-la em Esplendores eMisén"as das
Cortesãs, aplicada à personagem Jacques Collin: "No momento em que Engana-a-Morte se
mostrou naquela espécie de moldura que lhe fez a porta do torreão," etc. (CH Vol. IX, p. 395
Emc.)

115 O grifo é nosso.
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separava das cortinas, consegui familiarizar-me com as dificuldades da posição, de maneira
a permanecer lá sem ser descoberto, se as câimbras, a tosse e os espirros me deixassem
tranqüilo". (p. 129) Portanto, sua permanência nos aposentos de Fedora estava condicionada
ànão intromissão de incoercíveis manifestações fisiológicas, equivalentes àquela que arrui
nou a reputação da obra de Potter junto à princesa.

Sabemos, porém, que o incidente serviu para tornar ainda mais conhecido o pintor, não
impedindo que a tela viesse a ser reconhecida como sua obra-prima, não obstante o epíteto.
A sociedade, longe de atenuar a decepção com uma palavra banal de conforto, pronunciou,
ao contrário, o ridículo e o ostracismo, sem sequer um disfarce, e a isso o texto do romance
parece também fazer alusão:

Por majestosa que seja uma desgraça, a sóciedade sabe amesquinhá-la, ridicularizá-la
com um epigrama; desenha caricaturas para lançar ao rosto dos reis depostos as afrontas
que julga ter recebido deles; como as jovens romanas do Circo, nunca perdoa o gladiador
que tomba; vive de dinheiro e de zombaria... (p. 212)

Embora pretendendo demonstrar ser possível discernir, nesse capítulo, o ressuscitar do
episódio de Fedora, não logramos apreender-lhe as motivações profundas. Seguimos achan
do que as variantes da fantasia do romancista não implicam em abandono de suas referências
primordiais, histórico-biográficas. Mas o que o texto nos oferece de imediato é a pro
babilidade de que, fazendo sua personagem rica e poderosa, pretendesse apenas torná-la mais
ousada, propiciando-lhe uma re·vanche. Com esse raciocínio, a duquesa de Langeais, consa
grada como outra Fedora, começaria sua expiação já nesse trecho de A Pele de Onagro. O
contador de histórias desaparece completamente, por um momento, em proveito do
homem, que rememora e se vinga.

Mas voltemos ao nosso interesse maior, que são os traços da biografia no texto,
acompanhando, agora, a personagem, quando retoma ao clube após o incidente do acesso
de tosse:

Ficou de pé, encostado ao mármore da lareira, e permaneceu tranqüilo no meio do
salão principal, controlando-se para não dar lugar anenhwna provocação; mas examinava
as fisionomias, e desafiou, de certo modo, a assembléia com a sua circunspecção. Como
um cão de fila confiante na sua pr6pria força, esperava o combate no seu posto sem latir
inutilmente. (p. 217)

Esse exemplo, como outros anteriores, para os quais já chamamos a atenção do leitor,
repete uma seqüência de idênticas localizações da personagem, como recurso para confir
má-Ia no espaço ocupado pela obra, fazendo-a assim representá-la.

La Ferme, já o sabemos, foi pintada para figurar sobre uma lareira. O trecho descreve-nos
Rafael no meio do salão principal, encostado (accoude) ao mármore da lareira; em posição
semelhante, vamos encontrá-lo à página 171, ainda "apoiado ao mármore da lareira, em
torno da qual pululavam no salão do teatro os jovens e os velhos elegantes", etc. Ou, quando,
no salão de Fedora (p. 134), elaborava essa estranha fantasia de suicídio: - "Se eu não lhe
falar agora - disse para mim mesmo - quebro a cabeça de encontro à quina da lareira".

Por falta de informações indispensáveis, não nos foi ainda possível precisar a razão dessa
mesma insistência em localizações, em outras passagens do livro. Em casa de Fedora, por
exemplo, o encontro da personagem com a condessa tem lugar quase sempre numa saleta
gótica. Corresponderia ela ao local onde esteve a tela de Potter na Maison du Bois? As telas
em memória do Stadhouder Frédéric-Henri encontram-se na sala de Orange, encimada por
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uma cúpula de 20 metros de altura. Mas o que nos sugere o gótico é o fato de que esse estilo
haja predominado na Holanda, até o final do século XVII. No clube das águas de Aix, é a
sala de bilhar que se acha mencionada com freqüência, podendo, talvez, ser associada ao
salão do mesmo jogo na residência real holandesa, onde figuram os retratos da família de
Nassau.

Mas, como dissemos, a carência de dados não nos permite ir além de uma especulação.
Contudo, voltando ao texto, o registro das informações que já possuímos é bastante para
continuarmos apontando as semelhanças desse capítulo com aquele outro de Fedora.

Em seu passeio ao lago do Bourget, o herói depara com a fidalga que tão duramente o
interpelara quanto ao fechamento da janela. Sendo procurado pela dama de companhia dessa
velha senhora, toma conhecimento de que "vários rapazes que querem expulsá-lo das águas
resolveram provocá-lo, obrigá-lo a bater-se em duelo". (p. 216) Em seu diálogo com
Valentin, diz-lhe a Senhorita: - "se não fosse o poderoso motivo que me traz, eu não me
teria arriscado a incorrer no descontentamento da senhora condessa, pois se ela viesse a saber
um dia que eu o preveni ..." Foi nessa passagem que tomamos conhecimento do fato de se
tratar, igualmente, de uma condessa, e de ser a ela atribuída a liderança da expulsão. Ainda
aqui, a iniciativa da agressão é outorgada a diversos agentes - "vários rapazes" - como se
para ser fiel à interpretação de Houbraken -, "pessoas do seu círculo" - voltando, logo em
seguida, ao mesmo singular de Descamps - un courtísan -, quando" um rapaz, alto e robusto,
de boa aparência, mas com o olhar fixo e insolente de quem se sente apoiado em algum
poder material, sai do bilhar para desafiá-lo a um duelo". (p. 217)

Esse apoio não só nos referenda a princesa de Solms, através da condessa que o delega,
mas faz do "rapaz de boa aparência" o "courtísanfavorí".

A propósito do fato de ter de bater-se em duelo, é interessante a reflexão feita por Rafael:
"Pretenderiam, mesmo, arrastá-lo a um duelo ou quereriam apenas meter-lhe medo?" (p.
217) Nesse espanto, vemos a própria personagem denunciando que se inscreve em outro
texto o motivo original do duelo, apenas simbolizado pelo acesso de tosse.

Depois do desafio, Rafael é obrigado a deixar o recinto, o que é traduzido pela seguinte
frase: "Rafael saiu do salão, considerado ofensor, ... A sociedade triunfava" (p. 218). Seu
adversário, considerado exímio atirador, é, contudo, derrotado de maneira inusitada: "Que
estás fazendo, Carlos? - gritou o rapaz que servia de segundo adversário de Rafael - estás
colocando a bala antes da pólvora!

"- Estou morto! - respondeu, murmurando - vocês me colocaram de frente para o sol..."
(p.220)

Logo após ser retirada do salão da princesa de Nassau, La Ferme começou, com o seu
brilho, a derrotar todos os adversários.

o Antiquário

Diz-nos Descamps, dando-nos conta de seu paradeiro, que a tela foi vista durante vários
anos na família de M. Muçart, almotacel da cidade de Amsterdam, e, depois, em casa de M.
Van Biesum, marchand de quadros, que a vendeu por 2.000 florins a M. Jacques Van
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Hoeck.116 :E: é a' partir dessa informação, tal como ela aparece no Abregé de la Víe des plus
Fameux Peíntres, de Dezallier D'Argenville,117 que acreditamos haver sido estruturada a
personagem antiquário. Foi, portanto, o histórico das circunstâncias e particularidades dessa
aquisição que, emergindo do texto do romance sem grandes modificações, nos permitiu
reconstituir as manobras do romancista e identificar a origem desse outro protagonista.

Lemos no Supplément à l'Abregé, àpágina 131, que Vanhoek, após a compra do quadro,
colocou-o emseu gabinete, "em frente" a uma tela famosa de Gérard Dow, dividida em duas
partes e com o curioso detalhe de fechar-se por meio de dois painéis. 118

Emborasendohebreus ambos os nomes que lhe são atribuídos,Jacob, oumesmoJacques,
esse pormenor isolado não nos autorizaria a afirmar as origens do holandês Van Hoek. E é
dessa raciocinada imprecisão que Balzac parece haverseservido para retratar-nos o antiquário,
descrevendo-o com "a aparência dessas cabeças judaicas que servem de modelo aos artistas
para representar Moisés" (p. 29). Quando, logo em seguida, ele o compara ao Peseur d'or119

de Gérard Dow, além de nos trazer o mesmo pintor do quadro do gabinete de Van Hoeck,
acrescenta ainda outro elemento judaizante com a escolha desse tema,120

Vejamos como é feita, em sua íntegra, essa comparação: "A larga testa enrugada, as faces
lívidas e'encovadas, a implacável dureza dos olhinhos verdes, destituídos de pestanas e de
sobrancelhas, podiam dar ao desconhecido a impressão de que o 'Pesador de ouro', de Gérard
Dow, tivesse saído da moldura" (p. 29).

Se interpretarmos esta última frase como uma confissão de mudança a ser operada no
texto, veremos a tela de Dow ser substituída por um retrato de Jesus-Cristo, pintado por
Raphael de Urbino. E é precisamente na parede em frente ao retrato, (sur le mur quefaísaít
face au portraít) que estará colocada a pele de onagro, ocupando, assim, o mesmo espaço
destinado a "La Ferme", frente (vís-à·'vís) àtela de Dow, no gabinete de Van Hoeck.121

116 Destino não menos interessante, e que nos parece denunciar a peculiaridade de sua origem, é
o das personagens centrais de A Pele de Onagro. Rafael de Valentin morre sem posteridade, em
1831; quanto a Paulina e Fedora, desaparecem, como símbolos cassados, aparentemente, pela
realidade.

117 Dezallier D'Argenville, Antoine Joseph, 1680/1765, MDCCLlL
118 ... au sieur Jacob Vanhoek, qui le plaça dans son cabinet vis-à-vis d'un fameux tableau de

Gerard-Dov, dont il est parlé dans .ia vie. Ce demier morceau coupé en deux, réprésente dans la
premi'ere partie une femme qui donne à teter à son enfant; dans la seconde est la boutique d'un
Chirurgien. Gerard Dou apeint sur les volets quifirment ce tableau, un cabinet d'études & une école
d'enfans. Gérard Dow aparece somente duas vezes na Comédia Humana; em A Pele de Onagro
rvoI. XV p. 29) e emA Mulher de trinta anos. rvoI. III p. 645), e sempre acompanhado de Raphael
Sanzio. (Créatures chez Balzac, p. 299).

119 Verbete"Peseur, euse", de GDUL XIXe S. 1866/1876 - B. arts. - Peseurd'or: les peintresf/amands
et hollandais ont souvent reproduit un type du peseur d'or, si commun àAmsterdam, la vil/e des juifi,
des changeurs et des usuriers" . (Os pintores flamengos e holandeses representaram, com freqüência,
um tipo de pesador de ouro, tão comum em Amsterdam, a cidade dos judeus, dos can1bistas e
dos usurários)

120 Nas variantes 1244 e 1248 da Edição Garnier, ele aparecerá, de maneira explícita, como judeu
- 1244 - Euphrasie, dont la bouche rose reponditparun mot d'amour, puis lui offrantun bras desséché,
le petit juiffit deux. (1831 A e B); - 1248 -: le juif(1831 A à 1835).

121 As diferentes grafias de Van Hoeck e de Gérard Dow obedecem às variantes dos textos de onde
foram extraídas. (Nota do autor.)
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É interessante ser essa mesma palavra' cabínet' a utilizada por Balzac para fazer surgir, no
final de uma série de galerias de que se compõe a loja, o local do aparecimento do antiquário:
"Que contém esta caixa? - perguntou ao chegar a um grande gabinete, último amontoado de
glória, de esforços humanos, de originalidades, de riquezas, entre as quais apontou com o
dedo uma grande caixa quadrada, feita de acaju, suspensa a um prego por uma corrente de
prata". (p. 26)

O retrato ali encerrado remete-nos de novo ao quadro de Dow, que, comovimos, se fecha
por meio de dois painéis móveis. Esse jogo de substituições, cuja seqüência é-nos permitido
apreciar, em função do modelo de que dispomos, enseja-nos - através do elemento constante,
que são as localizações - reconhecer equivalências. Ainda que fosse essa a única razão
fundamentando o nosso ensaio, aquela parede de Hoeck - por ter tido suas coordenadas
traçadas na memória da História da Arte -, não comportaria, em lugar de La Ferme, qualquer
outro objeto que não fosse necessariamente um seu substituto simbólico.

A Pele de Onagro, identificada, pois, à obra de Potter, é a primeira aparência de que se
reveste o símbolo que ela representa. Agora, podemos compreender a estratégia textual de
Balzac, quando elege, para fazer face àLa Ferme, uma tela de Raphael, o único pintor, corno
já vimos, que, para o chauvinismo holandês, faria face a Potter. Portanto, aqui também temos
uma alegoria da Arte.

Sabemos que foi, antes de tudo, pela peculiaridade de fazer refletir em suas peles a
luminosidade que os animais de Potter consagraram sua arte. A pele, como animal, diz-nos
da especialidade do pintor, e a luz é o sinal inequívoco, num gênero que faz dele mestre
inconfundível:

... a pele projetava no meio da profunda obscuridade que reinava na loja raios tão
luminosos que faziam pensar num pequeno cometa. [...] Os grãos negros da pele de onagro
tinham sido tão cuidadosamente polidos e tão bem lustrados,l22 as ranhuras caprichosas
estavam tão nítidas123 e tão limpas, que, COntO as facetas da granada, as asperezas desse
couro oriental formavam outros tantos pontos que refletiam intensan1ente a luz. (pp.
33/34)

Mesmo essa apreciação, soando-nos como se houvesse sido proferida por um crítico de
pintura, encontra enorme similitude com um texto ainda de Dezal1ier, àpágina 131, quando
ele comenta a técnica empregada por Potter: II se ser'vaít d'un traít de píerre noíre a'vec
quelques ombres fines, & poíntíllages pour exprímer les partíes raboteuses de la peau des
anímaux, etc. (p. 131)124

Também Charles Blanc ressalta, de maneira idêntica, a importância do toque na pintura
holandesa, e, especificamente, a de Potter: ... la touche a eu toujours en Hollande une valeur
décísíve. Celle de PaulPotter estferme et decídée, quand íl re-produít les asperítés du pelage des
bêtes et les menus accídents du terraín; elle est précíeuse et brodée dans tout le reste. 125

122 'Brunis' - escurecidos, sombreados.
123 'nédios', da obra mediúnica (p. 92) - 'nettes'.
124 Ele servia-se de um traço de grafite, com algumas sombras finas, epontilhismos, para exprimir

as asperezas da pele dos animais.
125 (...) o toque sempre teve na Holanda um valor decisivo. O de Paul Potter é firme e vigoroso

quando reproduz as asperezas do pelo dos animais e os pequenos acidentes do terreno; é delicado
e detalhado em tudo o mais. (Blanc, C. Op. ciL, p. 10)
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Depois daquela primeira aparição, dependurada à parede do antiquário (accroché sur le
mur), quando a pele simbolizou-nos a Arte, transferida às mãos de Rafael passou, como
sabemos, a simbolizar também a Vida. E não podemos ignorar que essa transferência advém
de uma figura que o próprio Balzac reveste de uma imago paterna. Mesmo sem recurso ao
texto, só o atributo da vida já é bastante para caracterizar o agente da dotação. E ainda
acrescentaremos os dados biográficos, tomados aos pais de Potter e de Balzac, que, adequan
do-se a sugestivos elementos na composição do símbolo, melhordirão da veracidade de nossa
afirmação.

M. W. Bode chama-nos a atenção para a influência que Pieter Potterexerceu sobre o filho,
o qual não teve praticamente outro mestre, dele recebendo todos os rudimentos de sua arte.
Seus quadros de natureza morta, sob o nome de Vanitas, gozavam, à época, de grande
prestÍgio, e, através da explicação que deles nos dá Miche1126, podemos perceber os vínculos
que poderiam também haver inspirado Balzac, como, por exemplo, a preocupação com a
duração da vida: "Essas espécies de pintura, onde se encontravam reunidos objetos simboli
zando a brevidade da vida, em geral de uma tonalidade doce e amortecida, destinavam-se quase
sempre à decoração dos gabinetes de trabalho dos literatos e dos sábios", etc. (p. 20) E, logo
em seguida, ele dá-nos o exemplo de um desses Vanitas, assinado por Pieter, da coleção de M.
Werner Dahl, em Düsseldorf. Ao lado de uma caveira, estão dispostos vasos de argila, livros,
um cachimbo de barro, um violino, um caderno de música, uma candeia apagada e ainda
fumegante, emblema significativo da fragilidade das coisas humanas.

Além de serpossível revertodos essesobjetosnaboutíquedo antiquário, ainsólita presença
de vários retratos de almotáceis franceses traz-nos, de novo, Vau Hoeck.

Se não fora a força imposta pela inédita documentação de que nos servimos, a classificação
feita por Balzac, opondo aos objetos que chama de instrumentos de morte - punhais, pistolas
curiosas, armas de segredo - aqueles que designa como instrumentos de vida - terrinas de
porcelana, pratos de Saxe, taças diáfanas vindas da China (p. 21) -, poderia parecer apenas
uma tentativa de colocar ordem num conjunto tão heteróclito. Entretanto, subordinada ao
nosso saber, ela aparece-nos muito mais como um recurso do autor para enquadrar todo o
inventário da loja no gênero Vanitas" O poeta tinha de terminar o esboço do grande pintor
que fizera aquela imensa paleta onde os inúmeros acidentes da vida humana estavam
espalhados em profusão, com desprezo". (CH VoI. XV, p. 23 Pon)

Essa preocupação é tão obsedante que, desejando evitar um recenseamento repetitivo,
limitar-nos-emos a apenas mais um expressivo exemplo, o da página 25:

Perseguido pelas mais estranhas formas, por maravilhosas criações baseadas nos
confins da morte e da vida, caminhava entre os encantamentos de um sonho. E por fim,
duvidando da própria existência, sentia-se como um daqueles curiosos objetos, nem
completamente marto, nem completamente vivo.

Outra passagem da vida de Pieter Potter que se faz também plenamente significatica é o
fato de ele haver dirigido um terço de uma fábrica de couros dourados. Tanto o material como

126 Michel, E. Op. cit., pp. 19/20.
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é o único romance da Comédia Humana em que o romancista coloca em cena seu próprio
pai (morto em 1829), de maneira tão direta quanto explícita. A esse propósito, fomos
encontrar em Madeleine Fargeaud uma interessante notícia. Procurando destacar-nos a
influência familiar sobre as leituras filosóficas do jovem escritor, cita Dupuis, que Honoré
certamente lera. 127 Na seqüência dessa informação, ficamos sabendo que Bernard François
Balssa, muito interessado pelos hebreus, Moisés, e Maomé, sem sombra de dúvida recorrera
àquele autor para acumular, entre outras, as notas sobre a história de Moisés que se acham
conservadas na coleção Lovenjoul (dossier A379, fls. 113 a 162) Pode-se, assim, considerar
sugestivo o atributo emprestado por Balzac ao antiquário, na frase: ..."a aparência dessas
cabeças judaicas que servem de modelo aos artistas para representar Moisés" (p. 29).

Na descrição do velho antiquário, essas informações encontram especial ressonância, pois
se tudo levava a crer que a escolha do Peseur d'Or, para descrever o antiquário, se devesse
apenas à dificuldade dessa descrição através do tríptico, a informação de Fargeaud vem
acrescentar àquela escolha uma intenção de aproveitar os elementos judaizantes implícitos
no quadro para começar a esboçar imagos.

Significativamente o detalhe que para nós aproxima o pai de Balzac da figura do antiquário
é a mesma preocupação com a duraçãoda vida humana.

Stefan 2weig diz-nos que Bernard François Balssa vivia "firmemente decidido a chegar
aos cem anos de idade", e, se não fora por um "absurdo acidente", "teria pela concentração
da vontade tornado realidade o impossível" ,128

Ao lhe atribuir cento e dois anos de idade, não estaria Balzac realizando, através do
antiquário, o desejo paterno? (p. 36)

,~

)~ )~

Já a essa altura, se fizéssemos uma avaliação das informações que julgamos oriundas da
biografia do pintor, poderíamos dizer que algumas, pouco remanejadas pela fantasia do
romancista, foram mais facilmente apreendidas por mostrarem maior transparência. Outras,
contudo, descaracterizam-se pelo excesso de elaboração. Como numa restauração fóssil- pois
consideramos nossa fonte uma espécie de ossatura da obra -, certas partes são reconstruídas
a partir de ul1} grande número de peças, enquanto outras são apenas sugeridas por pequenos
fragmentos. E o caso, por exemplo, do caráter de realidade atribuido ao símbolo da pele
mágica.

Em quase todo o romance, e aqui nos servimos, novamente, de raciocínios feitos por
Rónai,

(...) a impressão do leitor é a de que o talismã de Rafael s6 tenha existência real para
ele pr6prio. O estado inicial de excitação nervosa em que Rafael, prestes a sucidar-se, já se
encontra desligado do mundo real, as fantásticas associações evocadas pelo bazar do
antiquário, a atmosfera embriagadora e a exaltação do banquete, assim como a ausência
de qualquer manifestação de fé no amuleto, por parte do autor, em seu pr6prio nome,

127 Fargeaud, Madeleine. Balzac et la Recbercbe de l'Absolu. Ed. Hachette, Paris, 1968, p.124.
128 2weig, S. Op. cit., p. 15.
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tudo isso confirma essa impressão que o escritorparece querer manter, deixando subsistir,
para a realização de cada desejo de Rafael, duas explicações: o efeito da pele e uma causa
natural qualquer.

A inconseqüência principia quando Rafael submete a pele a terceiros e recorre
inutilmente àciência, para que esta a distenda. Para lembrar um só momento, reportemo
nos à cena em que o químico Japhet quebra lUna tesoura, ao tentar cortar a pele;
experimenta despedaçá-la por meio de uma forte descarga elétrica; depois, submete-a à
ação da pilha vo1táica, e, finalmente, os raios da ciência desabam sobre o terrível talismã.
A pele saiu ainda vitoriosa de um choque pavoroso a que foi submetida, por meio de uma
razoável quantidade de cloreto de azoto. Ela não sofrera nem mesmo qualquer alteração.
(pp.75/76)

Em certa altura de seu artigo, Rónai considera que o extraordinário valor poético do
símbolo se enfraquece ao ganhar essa realidade material excessivamente tangível.

Esse caráter de incorruptibilidade, que Balzac procura fazer-nos crer real, enfraquecendo,
mas não eliminando, o valor simbólico, fez-nos desarquivar uma informação que encontra
mos no Catalogue de la Galerie Imperiale de l'Ermitage, 1845, no qual lemos:

Le temsl29 a completement respecté le cheld'oeuvre de Paul Potter, il est vraiment rare de
trouver un tableau aussi bien conservé, les cou/eurs en sont aussi fraiches que s'il venait d'être
terminé. Le panneau même, sur lequel il est peint n'a pas une seule piqure de ver. l3O

Essa excepcional preservação, junto ao valor artístico de La Ferme é que foi para nós o
pequeno fragmento, permitindo sugerirmos aquela "restauração fóssil". Pois, afinal, que é
La Ferme, senão a imortalidade da Arte (valor simbólico), encarnada no aspecto material
do quadro (realidade tangível)?

Nesse trabalho, não estamos tentando penetrar o ato poético da criação. Empreendemos
a investigação com as limitações do não especialista no assunto. Nossa ousadia só é devida
a uma descoberta que não nos pertence, e cuja eficácia propusemo-nos demonstrar, procu
rando elucidar certos aspectos da interpretação da obra, já consagrados pela crítica, mas que,
confrontados com uma documentação inédita, surgem sob ângulo novo. Como mais uma
ilustração, tomemos uma crítica de Rónai, na qual ele procura demonstrar a influência dos
romances anônimos de Balzac em A Pele de Onagro, começando por dizer-nos que

(...) para o leitor do começo do século XIX, esse romance enquadrava-se naturalmente
numa literatura do fantástico que enchia naquela época as vitrinas dos livreiros, e as
prateleiras dos popularíssimos cabinets de leeture, ou bibliotecas de empréstimo.

Os modelos do gênero, batizados pelos historiadores da Iitetatura francesa, roman

129 Exatamente como se encontra no texto: tems.
130 O tempo respeitou completanlente a obra-prima de Paul Potter, é realmente raro ver-se um

quadro assim tão bem conservado, ao cores são tão frescas como se acabasse de ser executado. O
próprio painel sobre o qual está pintado não mostra sequer o mais leve sinal de haver sido
corroído pelos vermes.
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noir, e que pode ser considerado predecessor do romance policial, vinham da Inglaterra
e, com seu arsenal de ingredientes horríficos, conseguiram infectar algumas das melhores
produções da literatura romântica.

Por um erro de ótica, freqüentemente observado na história literária, os principais
representarites do gênero frenético, hoje justamente esquecidos, eranl tidos, então, como
autores de alta categoria, e Balzac não era o único a julgar uma Ann Radc1iffe, um Lewis
ou um Maturin iguais não apenas seus e de Walter Scott, mas de Goethe!

E Rónai acrescenta que, "por sorte, A Pele de Onagro não foi abarrotada, como nos
romances de mocidade, com acessórios melodramáticos de que é feito o romance radcliffia
no", exceto" quando introduz uma única invenção grotesca parecendo ter sido tirada de algum
romance negro" .131

Antes, contudo, de enunciá-la, queremos explicar que, julgando-a pela forma, ela pode até
mesmo ser assim adjetivada; mas o esclarecimento que pretendemos diz respeito à sua fonte.
Devemos, pois, retornar à obra mediúnica, naquele trecho da página 94, em que os olhos de
Margot são descritos como"desses que se engastam nas cabeças dos animais empalhados".

Cremos que todos estarão lembrados de que interpretamos essa peculiaridade fisionômica
como a presença intencional de uma característica de Potter, cuja dificuldade em reproduzir
figuras humanas sempre foi destacada pelos críticos. Encontramos essa interpretação confir
mada em M.W. Bode, valendo a pena aqui reproduzi-la:

Ele (potter) é tão bom retratista de animais domésticos que, querendo pintar os seus
guardadores, dá-lhes, à sua revelia, as atitudes e os rostos dos animais com os quais eles
vivem. Seus traços são vulgares, seus narizes chatos, esmagados; seus pequenos olhos
afundados crepitanl de malícia bestial, e quando eles riem, suas bocas, jágrandes, fendem-se
até as ore1has.l 32

Agora, podemos tornar ao trecho que o crítico julgou provavelmente oriundo do roman
nozr:

A vida de Rafael dependia de um pacto até então inviolado que fizera consigo mesmo.
Prometera-se nunca olhar atentamente para mulher alguma e, para ficar ao abrigo de
qualquer tentação, usava uma luneta cuja lente microscópica, artisticamente133 disposta,
destruía a harmonia das mais belas feições, dando-lhes um aspecto hediondo. (p. 174)

Nas identificações em que vimos desdobrando apersonagem, cremosserfácil apreendê-la,
aqui, como Potter ele mesmo. Portanto, como a fonte que inspirou o trecho. A luneta de
Rafael, artisticamente disposta, endereça-nos àquela característica da obra do pintor lamen
tada pelos críticos, enquanto Balzac procura, ao mesmo tempo, justificá-la, transformando-a
numa escolha intencional. Portanto, parece não ser o roman noír o que ele toma por modelo.

O despertar dos convivas, numa cena de orgia, da página 154, deu-nos também aimpressão
de que a mesma configuração bestial, projetada na fisionomia e no comportamento das
personagens, houvesse sido uma vez mais reutilizada por Balzac, agora como se pretendesse
parodiar grotescamente a obra do anímalíer. Até mesmo essa idéia de paródia pode ter tido

131 Rónai, P. Op. cit., pp. 50-52.
132 Citado por E. Michel. Op. cit., p.63.
133 O grifo é nosso.
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sua origem em alguns dos trabalhos do pintor. Ocorre-nos, aqui, como exemplo, La cour des
animaux prononçant la sentence du chasseur, bem como algumas das críticas que se lhe
fizeram em torno. Essa composição, que se encontra também no Ermitage, é integrada por
dois grandes painéis superpostos, retraçando, um, a sentença pronunciada pelo leão, assistido
pelo elefante, o lobo e a raposa, contra o homem, que é conduzido, com as mãos atadas às
costas, por um urso e um lobo; seus cães, com a cauda abaixada, acompanham-no. O outro,
a execução da sentença: o caçador é colocado no espeto diante de um grande fogo, dois ursos
giram oespeto, um javali e um camelo regam o assado, o elefante e o macaco colocam achas
no braseiro; os cães também sofrem sua pena: o lobo e a raposa os estão enforcando nos galhos
de uma árvore. Toda a caça manifesta, por saltos, a alegria íntima que lhe causa o suplício dos
seus opressores. Só o leão permanece grave como uma majestade.

Diz-nos Michel que a engenhosidade de certas invenções, a verdade das atitudes e a
expressão da fisionomia de vário.> desses animais não bastam para tornar cômicas as laboriosas
brincadeiras ambicionadas, de maneira bastante penosa, nessa série de episódios. Goethe, em
Demiers Mélanges sltr l'Art, apesar de proclamar o talento superior de que o mestre rios dá
prova nessa série de composições, reconhecendo que, como artista, ele tinha todo o necessário
para obter um bom resultado, insiste, com razão, sobre as dificuldades de toda sorte que
semelhantes motivos apresentam. Se, como ele bem observa, essas espécies de fábulas onde
os animais são substituídos ao homem, em funções habitualmente reservadas a este último,
podem, por vezes, prestar-se a contrastes bastante picantes, esse gracejo, levado às últimas
conseqüências, não se poderia sustentar em pintura, dado que essa arte empresta corpo a
ficções que,sob as formas reais que revestem, perdem toda adelicadeza ecaem inevitavelmente
na caricatura.

Sem chegar a promover a substituição inversa, ou seja, de pessoas por animais, Balzac, na
cena de orgia, habilmente nos sugere fazê-lo, evidenciando assim a mesma idéia de caricaturar
parodiando; e dessa idéia, reconduzida à literatura pela habilidade do escritor, ele consegue
recobrar as intenções, sem, contudo, lhe desvalorizar os efeitos:

No dia seguinte, pelo meio dia, a bela Aquilina levantou-se, bocejando, fatigada, com
as faces marcadas pelo relevo do tamborete de veludo estampado no qual a cabeça estivera
repousando. Eufrásia, despertada pelo movimento da companheira, ergueu-se bruscamen
te lançando um grito rouco; seu lindo rosto, tão alvo, tão viçoso na véspera, estava
amarelado epálido como o de uma moça conduzida ao hospital. Pouco apouco os convivas
se foram movimentando emitindo gemidos sinistros, sentiram os braços e as pernas
entorpecidos, uma infinidade de fadigas diferentes os abateram ao despertar. Um criado
foi abrir as venezianas e as janelas dos salões.

Os convivas foram bmscamente chamados à realidade pelos quentes raios do sol que
cintilou sobre as cabeças dos que dormiam. Como os movlffientos feitos durante o sono
haviam destmído o elegante edifício dos seus penteados e fanado os seus vestidos, as
mulheres, batidas pela luz, apresentavam um espetáculo medonho: os cabelos estavam
desgraciosamente caídos, as fisionomias haviam mudado de expressão, os olhos brilhantes
estavam amortecidos pelo cansaço... Aqueles rostos macilentos, nos quais apareciam a nú
os apetites físicos sem a poesia de que aalma os adorna, tinham algo de feroz ede friamente
bestial... O quadro foi completo. Era a vida lamacenta no meio do luxo, uma pavorosa
mistura das pompas e das misérias humanas, o despertar da libertinagem... Dir-se-ia a
morte sorrindo no meio de uma fanúlia empestada: nada de perfumes nent de luzes
ofucantes, nada de alegria nem desejos; mas apenas o tédio com seus odores nauseabundos
esuapungente filosofia, mas o sol resplandececente como averdade, mas um ar puro como
a virtude, que contrastava com uma atmosfera quente, carregada de miasmas, os miasmas
de uma orgia! A despeito do seu hábito do vício, várias daquelas moças pensaram no seu
despertar de outrora, quando, inocentes e puras, entrevian1 pelas janelas da casa de campo,
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corrigir as desordens do vestuário. Todos se movimentaram.

Épor demais sabido que uma cena de orgia traduz-se por comportamentos instintivos que
a cultura consagrou como animalescos. Para ilustrar-nos esse conceito, o romancista convoca
e transfigura, com extrema habilidade, a atmosfera e os elementos da obra do animalier
holandês. Como os motivos de Potter são, geralmente, variações sobre um tema constante,
ainda que arbitrássemos um dos seus títulos, seria possível acompanhá-lo no texto, na
movimentação que lhe imprime Balzac; mas, continuaremos a restringir-nos àqueles de nossa
escolha, La Ferme e La Vache qui se Mire, principalmente o primeiro, que, consignado no
catálogo do Ermitage como Bétailau Répos, se torna ainda mais sugestivo. Vejamos então o
despertar, na cena de orgia, dos animais que sesteiam na tela, efeito obtido principalmente
através de uma linguagem rude, desumanizando os figurantes e emprestando-lhes as caracte
rísticas da espécie animal que o preconceito ajudou-nos a reconhecer. Engendrado, pois, pela
irreverência do texto, o bocejo da bela Aquilina soa-nos como um mugido, e, quando, com
o seu movimento, ela desperta a companheira Eufrásia, esta bruscamente se ergue, lançando
um grito rouco, o que nos faz reconhecê-la comQ,çia mesma espécie. Com gemidos sinistros,
os demais convivas movimentam-se como que se .unindo à manada.

Na psicografia, "abre-se mais amplamente a oficina diurna" para se ver, "sesteando ao sol
nascente", os animais. Aqui, é um criado abrindo as janelas para deixar entrar o que seria o
equivalente ao mesmo sol"potteriano", que cintilará sobre as cabeças dos que dormem.

Agora, em plena luz, Balzac ver-se-á forçado a confessar-nos o que naqueles rostos existe
"de feroz e de friamente bestial", para, logo em seguida, concluir: "o quadro foi completo" .
"Era a vida lamacenta no meio do luxo", ou seja, o curral transposto para um salão. "Nada
de perfumes, apenas otédiocomosseusodoresnauseabundos". "Um arpuro comoa virtude",
lembrando-nos o "sadio odor dos estábulos" de Vernet, "contrastava com aatmosfera quente,
carregada de miasmas, os miasmas de uma orgia!"

A certa altura, quando aquele despertar trouxe novamente à consciência a humana e
civilizada aparência dos corpos, o autor pareceu-nos também querer recobrar algo sentido
como perdido no episódio animalesco da orgia, e foi aí que, sob a forma de uma restauração
nostálgica, o modelo degradado como que começou a ressurgir. Os motivos da composição
parodiada vão sendo, então, reintegrados em suas formas originais. As moças vêem-se como
antes, inocentes e puras, entrevendo, pelas janelas da casa de campo, a paisagem deliciosa de
outrora. O alegre gorgeio dos pássaros e, até mesmo, as madressilvas da choupana auverniana
são evocados. Por fim, quando as mulheres, languidamente, dirigiram-se aos espelhos para
corrigir as desordens do vestuário, tivemos a nossa última impressão, vendo vacas se
encaminhando pachorrentamente135 em direção ao lago, onde, aose refletirem, continuavam
sendo elas mesmas. Nosso excerto termina com a frase "Todos se movimentaram" - no
original francês, chacun sesécoua (cada qual se sacudiu), linguagem que traduz, ainda melhor,
um movimento de animal.

Essas impressões, que poderiam ser consideradas produto de nossa fantasia, perdem,

134 O grifo é nosso.
135 Des fimnes inertes, statiques, il passe aux mouvements, [aciles a obseroer, d'ailleurs, chez des bêtes

placides, en générallentes à se deplacer. (Michel, E. Op. ciL, p. 116) (Das formas inertes, estáticas,
ele paSsa aos movimentos, aliás fáceis de observar, das bestas plácidas, em geral lentas em se
deslocar.)
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entretanto, muito do seu caráter de subjetividade, ao considerarmos que foram percebidas a
partir de sugestão do próprio Balzac, logo no ínicio do banquete, àpágina 59:" As semelhanças
animais que existem nos rostos humanos e tão curiosamente demonstradas pelos fisiologistas,
reapareciam vagamente nos gestos, nas atitudes dos corpos".

Raízes Insuspeitadas

Não tínhamos ainda a nosso dispor toda a obra da juventude quando concluimos esse
trecho, entretanto, sabedores de que em Balzac, como diz Barbéris,136 tudo vem de longe,
aguardamos a oportunidade, que depois se nos apresentou, de examinar um romance da
juventude, L'Excommunié; e essa indiscrição a olho armado permitiu-nos apreender, em
certas cenas, protótipos da que veio ressurgir emA Pele de Onagro.

A ação do L'Excommunié transcorre no final do século XIV e começo do XV. É um
romance onde se pode sentir, de maneira bastante evidente, o anticlericalismo do jovem
Balzac. Ombert, o barão de Roche-Corbon, é umsenhorfeudal em querelas com os religiosos
do monastério de Marmoutiers. Fora isso, sua ocupação habitual, condizente com a época e
sua classe social, é a caça. Vários momentos do romance são dedicados a descrevê-lo na prática
desse esporte, quando nos é mostrado o desempenho dos seus cães de raça. O castelo, como
não poderia deixar de ser, além do canil, possui até mesmo uma faisoaria, de onde surgirá o
falcão favorito~ Luisant, uma das poucas presenças que lhe farão companhia depois de sua
excomunhão. Portanto, ele é um caçador maldito.

Diversos trechos parecem validar nossas especulações a respeito das fontes de que se teria
servido o jovem romancista, e o primeiro que localizamos é o que se refere a uma viagem de
Ombert a Paris, em busca de proteção legal contra os monges, quando ele encontra e salva de
raptores uma cigana, 2éa, e é por ela conduzido ao acampamento secreto de seu povo, situado
numa garganta solitária, La Gorge aux Laups:

Uma tenda circular e abena ao meio ocupava o centro do terreiro; essa tenda era feita
de retalhos de tecidos de cores e fazendas diversas; um grande fogo estava aceso em seu
meio e parecia ter por única finalidade esquentar essa sala abena a todos os ventos do céu,
e que abrigava os cavalos, os homens e o gado que aí se encontravam confundidos sem
qualquer ordem aparente. As cozinhas estavanl dispostas do lado de fora e a maior parte
encostada às rochas; giravam aí espetos, mostrando a esperança da refeição, que parecia
estar próxima, e que crianças pequenas e cachorros adultos137 contemplavam com um ar
ávido. Esse lugar era também o ponto de reurlião dos animais adestrados que serviam, se
necessário, de ganha-pão àtroupe; um urso girava um espeto com ar benigno, eum macaco,
ainda enfeitado com uma touca emplumada, queimava os dedos tirando da brasa assados
que uma criança lhe disputava com vantagem. Quanto aos homens e mulheres de toda
idade que circulavam nesse Cafarnaum, Omben admirava a extraordinária expressão de
inteligência e atividade que animava seus traços muitas vezes irregulares, mas raramente
desagradáveis. Pareceu-lhe que a feiúra, nessa raça estranha ao solo da França, não tinha
esse caráter de vulgaridade e embmtecimento que é próprio da velha nação gaulesa... (p.
176.)

136 Année balzacienne, 1965, p. 117 - Autour du Curé de village.
137 Des enfants en bas âge et des chiem adultes.
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Mais adiante, lemos:

Jehan, o chefe do acampamento, conduziu o barão à tenda onde estava posto o jantar
sobre esteiras que serviam de assentos e onde já rolavam, misturados, homens e mulheres,
crianças, velhos, o urso, os macacos, o anão, os cães ensinados, enfim todo esse povo
selvagem e grotesco que o Réchin chamava sua fanúlia. Os potes brilhavam de todos os
lados em meio a grupos diversos, uma grande caça (la venaison) fumegava à claridade das
tochas, e a fogueira lançava aos céus uma coluna de chama crepitante e alegre; tudo revelava
o projeto de uma orgiadesenfreada" . (p. 178)

E, na continuidade dessa descrição, essa orgia...

[...] roncava em volta dele como uma tempestade; os gritos roucos e regougados, os
desafios insensatos, as alegres canções, as efusões lacrimosas, explodiam em seu ouvido em
meio a um rumor confuso, todos os sons eram dissonantes, toda a forma estava alterada;
já os olhos saíam de suas órbitas, todas as bocas estavam contraídas; os gestos avinhados,
as posturas obscenas cruzavam-se, confundiam-se aos olhos de Ombert, num caos que a
fumaça dos vinhos lhe velava por intervalos, e, no meio desse quadro vivo, que a claridade
das tochas só iluminava debilmente, surgia a cada instante uma forma suave que esparzia
em torno de si uma luz viva; mas essa visão, fugitiva como um relâmpago, deixava a alma
de Ombert numa profunda noite, que se dissipava lentamente e que ele teria desejado
prolongar.

Contudo, seus olhos permaneciam abertos e seus sentidos recebiam de todos os objetos
exteriores percepções confusas, ou incompletas e falseadas; o sentimento da realidade
alterava-se gradualmente nele, a vida aproximava-se do sonho e aí se quebrava, refletindo
se, como um riacho que se vê alongar-se tremendo no espelho duma água corrente. (p.
183)138

Os pormenores dessa narrativa inconfidenciam a obra, primordialmente pelo grau de
exotismo da sua temática, dificilmente acobertado para quem examina o texto como o
fazemos, com todas as suspeitas que condicionam nossas expectativas.

Já a seqüência de fatos inusitados que antecede a apresentação da cena começa, por assim
dizer, a desarmar nossa censura aos pormenores ingênuos e até mesmo absurdos que nela se
inserem. Certas figurações, contudo, não conseguem subtrair-se à investigação de nossa
alfândega documental, e a identificação de um elemento cuja expressividade é capaz de
trazer-nos a evocação da tela permite desvelar a camuflagem dos demais, frustando, assim, a
tentativa de fazer passar despercebido o contrabando de mais essa transposição. Um urso
girando um espeto é um dado que, de imediato, nos colocaria diante daqueles dois outros que,
na tela de Potter, La cour des animaux prononçant la sentencedu chasseur, (ver acima p. 130)
ocupados na mesma tarefa, giram o caçador condenado. Ainda que em segundo momento
considerássemos o fato de ele haver surgido em meio a um acampamento cigano onde é,
reconhecidamente, um animal adestrado, não estaria justificado o seu desempenho fora da
ambiência e das circunstâncias adequadas àsua exibição pública.

Na mediunidade, quando o detalhe pictórico do grupo do menino com o cão sugere
também seu aproveitamento no enredo, o resultado é igualmente insólito, ficando por conta

138 H. de Balzac. L'Excommunié, Oeuvres deJeunesse. Michel Lévy Fn~res, libraires Éditeurs - 1866,
Paris.



134 Osmar Ramos Filho

dos espíritos zombeteiros que influenciam o cão para incriminar o garoto (p. 98). Essa
racionalização inábil parece-nos devida a uma ambigüidade, oriunda de dois desejos opostos:
incorporar, como parte de sua criação, elementos do pintor e, ao mesmo tempo, denunciar
essa apropriaçã.o indébita apenas como um índice de erudição.

Outro trecho de importância fundamental é o do cerimonial de exclusão de Ombert da
Igreja:

Depois de haver percebido, àdistância, que os monges se dirigiam ao castelo, avançou
em direção à ponte levadiça e ordenou que a abaixassem; em seguida, com uma segurança
que os monges consideraram impudência, foi se colocar em uma espécie de esplanada que
se encontrava diante das fossas do caStelo. (p. 126)

Em meio a enorme procissão, quatro noviços levam um caixão. Dois pares os seguem:
um, portando a água benta; o outro, a sentença. Dois trabalhadores carregando, cada um,
enorme poste; acompanhavam os padres que levavam a sentença de excomunhão escrita em
pergaminho. Os dois, protegidos por homens armados, foram plantar os postes nos bordos
das fossas do castelo, e o padre encarregado da leitura colocou-se junto a estes. Esse padre é o
bispo de Tours, que Balzac nomeia de Dom Guidon, escolhendo os seguintes termos para dar
início à condenação: Mon Dieu, place·les sur une roue, la face comre le vem, et qu'ils soient
bruMs comme unefôret (p. 129).

Depois da leitura, o padre afixou nos dois postes a "sentença pronunciada" pelo bispo (p.
130).

O ataúde será então coberto de enorme lençol negro bordado de chamas vermelhas (p.
127).

Nesse momento, aspergiu-se o caixão com água benta e os padres entoaramum lúgubre
De Profundis, que acabou de espalhar o horror na assembléia. Omben tinha cruzado os
seus braços sobre o peito, e ficara imóvel de indignação; seus olhos lançavam relâmpagos
sobre essa multidão espantada, que o examinava com curiosidade; vendo-se o centro do
espetáculo, ele voltou a cabéça para Catherine; não mais a encontrando... julgou-se
abandonado.

O detalhe do urso fez-nos retroagir até a cena da excomunhão, para interpretá-la como o
primeiro painel da tela de Potter, que constitui o pronunciamento da sentença. Portanto, essa
inversão na disposão do nosso texto é devida àobediência àsequência de nossa descoberta.

Já emA Pele de Onagro interpretáramos a cena de orgia como paródia, tendo vacas como
figurações predominantes, para enquadrar as semelhanças por nós percebidas em Aquilina e
Eufrásia. A própria idéia de paródia parecera-nos oriunda do trabalho do pintor, identificada
na Cour des Animaux, que agora reencontramos e onde, interpretando novamente as
intenções do romancista, situamos o clero no genérico "animais".

Pensamos obter melhor compreensão dessas transposições, servindo-nos, de maneira
analógica, de alguns conceitos tomados à teoria psicanalítica da interpretação dos sonhos.

As figurações apreendidas são como os restos diurnos, ou seja, elementos do estado de
vigília do dia anterior, que encontramos no relato do sonho e nas associações livres do
sonhador. Estes restos diurnos são sllbmetidos aos mecanismos do trabalho do sonho (o que
para nós seria a recriação literária), que os transformam em um produto: o sonho manifesto.
A deformação (que seria a transposição pictórica) é o efeito desse trabalho.

Nossa expertisevisa colocar em relevo os restos diurnos tomados à tela, mesmo aqueles
que começam a ser transmutados pelo trabalho do sonho (transposição pictórica). Vejamos
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como isso se dá, a partir do cerimonial da excomunhão: a sentença é pronunciada ao mesmo
tempo em que, simbolicamente, é preparada a execução da vítima. O caixão representando
o corpo é seguido dos dois postes plantados nas bordas das fossas do castelo, onde se encontra
o barão Ombert, o que assim nos faz lembrar os suportes de sustentação do espeto que,
igualmente, são armados sobre uma depressão contendo as brasas.

O texto da condenação que destacamos é a instrução de como deverá ser executada a
sentença: "Meu Deus, coloque-os numa roda, com o rosto voltado para o vento, e que sejam
queimados como uma floresta".

Na tela, c'est le lion que a pronunciará; no romance, um sonoro e quase anagramático
"Dom Guidon"; e,textualmente, lasentenceprononcéepelo bispo será afixada nos dois postes.
As chamas vermelhas bordadas no lençol, ao cobrir a vítima, incendeiam-na. Aspergir a água
benta sobre o caixão é função que, na tela, será desempenhada pelo javali e o camelo que regam
o assado com a própria gordura do caçador. Essa cena provoca na personagem uma reação de
imobilidade, braços sobre o peito qual as amarras que mantêm preso no espeto o caçador;
mover a cabeça parece ser o único gesto que lhe resta livre, mas só servindo para provocar-lhe
a consciência de sua sol idão. O testemunho de toda aquela multidão é como a alegria da caça
ante o suplício do seu opressor. Completada a descrição, a finalidade dos dois postes não
parece bem definida, pois bastaria um só deles para se afixar a sentença; o fato de serem dois
vem reforçar nossa hipótese, de lhes atribuir a função de suportes.

Examinemos, agora, o segundo painel, o da execução. Balzac dele se serve para compor
as cenas do acampamento. (Le Camp des Bohemes, capo XIV, p. 159)

Ao nomeá-lo La Gorge aux Loups, já nos coloca, por antecipação, ante uma assembléia
de animais. Em seguida, para nos pintar a tenda, coloca em seu meio um grande fogo, e,
estranhamente, diz-nos que ele parecia ter por única finalidade esquentar essa sala, como
se o pudéssemos pôr em dúvida; ou estaria ele apenas se advertindo contra um possível
equívoco em querer situar aí o local do suplício do caçador?

A tenda, ao abrigar "os cavalos, os homens e o gado que aí se encontravam confundidos
sem qualquer ordem aparente", é uma impressão que sentimos oriunda do próprio antro
pomorfismo do quadro, quando os animais são substituídos ao homem. A química desse
transformismo,já a conhecemos, é a promiscuidade que Balzac, mais uma vez, utilizará em
uma cena de orgia.

Na continuidade do texto, seremos conduzidos ao exterior, e, mais que isso, ao instru
mento da execução. Balzac começa a aquecer-nos pouco a pouco. Primeiramente, são as
cozinhas, dispostas do lado de fora; em seguida, giram, aí, espetos, genericamente. E ele
acrescenta: "crianças pequenas e cachorros adultos contemplavam com um ar ávido a
esperança da refeição que parecia estar próxima". Essa oposição, numa aparente redução do
ser humano e conseqüente exaltação do animal, prolonga o antropomorfismo que registra
mos acima, além de configurar, ao mesmo tempo e uma vez mais, a expectação dos animais,
na tela, em torno ao estranho assado. Finalmente, depois de sermos advertidos de que se trata
apenas de um animal adestrado, como um passaporte para o inusitado, abeiramo-nos de um
urso girando um espeto. Está aí o centro da tela, o seu motivo principal. Essa figuração é tão
entusiasmante que o romancista, como que se descuidando, acrescenta-lhe pormenores de
inequívoca identidade, como, por exemplo, o macaco que queimava os dedos tirando da brasa
assados que uma criança lhe disputava com vantagem. Lembramos que, na tela, ao lado dos
ursos que giram o espeto, o elefante e o macaco colocam lenha no braseiro. Interessante essa
substituição, feita pelo romancista, do elefante pela criança, não só pelo fato de que seria pouco
plausível, nofinal do século XIV, apresença desse paquiderme em solo europeu, mas, também,
pela equivalência fonética em língua francesa de enfant e eléphant.
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Até essa altura do primeiro apartado que selecionamos da cena do acampamento, o
romancista misturou homens e animais, cabendo a estes a maior ênfase. Agora, irá falar-nos,
em especial, dos "homens e mulheres de toda espécie que circulavam nesse Cafarnaum",
dizendo-nos que" Ombert admirava a extraordinária expressão de inteligência e atividade
que animava seus traços muitas vezes irregulares, mas raramente desagradáveis".

A presença velada de Potter, que vimos descortinando na obra balzaquiana, registrada,
agora, em um romance da juventude, continua mostrando o grau de preferência do
romancista e a sua profunda admiração por esse mestre da pintura holandesa, admiração
esta bem expressa no trecho acima, na apreciação que faz da figura humana. Se, por um lado,
lhe confere uma irregularidade de traços que faz concessão àopinião dos críticos, por outro,
distancia-se da crítica, emprestando-lhe uma expressão de inteligência e atividade, e reco
nhecendo-a raramente desagradável. Tudo isso, no próprio estilo de linguagem da apreciação

I •

artlstlca.
Outro exemplo é a feiúra, que, embora reconhecida na continuidade do texto, é não só

suavizada nos traços "irregulares mas raramente desagradáveis", como, até mesmo, racio
nalizada através de valorização estética, na frase "nessa raça estranha ao solo da França, não
tinha esse ar de vulgaridade e embrutecimento que é próprio da velha nação gaulesa". Ora,
as figuras retratadas não são menos estranhas aos padrões étnicos gauleses, pela condição
cigana que o enredo lhes atribui, quanto o seriam pela inspiração pictórica, holandesa e
campônia, decorrendo daí uma feiúra equilibrada entre certa dose de chauvinismo e o prazer
estético de uma visão artÍstica.

A propósito da dificuldade de reprodução da figura humana em Potter, já por nós
focalizada, em citações de vários autores, ainda gostaríamos de acrescentar uma apreciação
de E. Michel sobre a Scene Champêtre, da Pinacoteca de Munich. Sobre os camponeses aí
representados, dirá: II est vrai que les types de ces braves gens ne briLLem poim par la
distinction et que la rudesse de la facture ajoute encore à leur laideur. 139

No apartado da página 133, Veremos Jehan, o chefe do acampamento, conduzir o barão
à tenda onde estava posto o jantar.

Aqui, novamente e de maneira mais especificada, traz-nos o autor aquela sua química de
fusão das duas espécies; "rolavam, misturados, homens e mulheres, crianças, velhos, o urso,
os macacos, o anão, os cães ensinados, enfim, todo esse povo selvagem e grotesco que o
Réchin chamava sua família".

No final ficaremos sabendo que tudo revelava o projeto de uma orgia desenfreada.
Ja havíamos mesmo apreendido, na cena de A Pele de Onagro, uma certa intenção de

paródia; o romance do jovem Balzac vinha assim dar-nos razão, constituindo-se em extraor
dinário elemento documental, em apoio ànossa suposição.

Interpretamos o fato de Balzac insistir, em dois trechos, nesse recurso de misturar homens
e animais, como evidência de que ele próprio o julgou insuficiente para transmitir aimpressão
de paródia da tela, daí se haver servido, logo em seguida, da cena cuja atmosfera pôde
comportar todas as caricaturas da fisionomia humana que a obra de Potter sugere.

Notemos, contudo, que o animalesco, noL'Excommunié, evidencia-se através da presen
ça efetiva do animal no ambiente humano, recurso superado emA Pele de Onagro, onde está
apenas sugerido.
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139 É certo que os tipos dessa boa gente não brilham pela distinção, e que a rudeza da composição
ainda aumenta sua feiúra. (Michel, E. Op. cit., p. 44.)

140 Vasos de cobre relu~ente, seI
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O início do trecho que selecionamos, na página 182, é uma onomatopéia animal: "a orgia
roncava em volta dele", "gritos roucos ou regougados", ao lado de "desafios insensatos" e
"alegres canções". Portanto, o bestial e o humano intercalados.

No romance da pele mágica, a bela Aquilina boceja, Eufrásia lança um grito rouco, os
convivas emitem gemidos sinistros. O animalesco foi inteiramente integrado ao comporta
mento humano.

A feiúra, na orgia do romance da juventude, pode ser vista na afirmação ele que toda a
forma estava alterada. Os olhos saíam de suas órbitas.

Em A Pele de Onagro, "as mulheres, batidas pela luz, apresentavam um espetáculo
medonho, os cabelos estavam desgraciosamente caídos, as fisionomias haviam nludado de
expressão" , etc.

Já considerávamos completa essa análise, quando nos demos conta de haver esquecido
dois pormenores do apartado da página 133, primeiramente os potes que brilhavam de todos
os lados, refletindo, mais uma vez, a presença obrigatória, nas telas do mestre, assinalada
por Michel, de vases de cuívre étíncelant, toujours soígneusement recurés.140 E, depois, a caça
que "fumegava à claridade das tochas, enquanto a fogueira lançava aos céus uma coluna de
chama crepitante e alegre".

Nossa advertência quanto a um possível equívoco parece proceder, pois, aqui, o autor
acaba de colocar a ;:aça naquela fogueira que, na primeira apresentação, servia apenas para
aquecer a tenda. E como se a figuração dominante, o caçador no espeto, como tema
obsedante, viesse, à revelia do romancista, ocupar o centro do cenário.

É interassante o uso da palavra "venaíson', ou seja, uma grande caça, em oposiço a 'gíbíer',
uma caça menor.

'é

)r ':4

Sem nos esquecermos de que, nas mãos do bruxo Balzac, a pele ludibria nossa "alfânde
ga", muito além de nossa argúcia e capacidade de registro, queremos encerrar esse"confisco"
com um último dado, justamente aquele que inaugura o romance, sua dedicatória:

"Ao Sr. Savary
Membro da Academia de Ciências".

Inspirada, provavelmente, por motivos tão obscuros quanto a própria temática da obra,
poucos foram os críticos que aventaram hipóteses a respeito.

A referência mais detalhada que logramos localizar foi a de Madeleine Fargeaud, que,
evocando a freqüência do romancista ao "Observatório", diz-nos remontar, provavelmente,
a essa época seu conhecimento com Félix Savary, o qual se dera, certamente, por intermédio
de seu amigo Étienne Arago, irmão do diretor do Bureatt des Longitudes, o famoso
astrônomo François Arago.

Por diversas vezes, recorrera Balzac aos conhecimentos extensos e ao saber discretQ do
modesto Savary, que, além de ser íntimo da família Arago, era um dos membros do Bureau
e pr9fessor de astronomia e de geodésia na Escola Politécnica.

E ainda a mesma autora quem arrisca a opinião de que, ao dedicar o romance ao

140 Vasos de cobre re1u~ente, sempre cuidadosamente areados. (Michel, E. Op. cito p. 37.)
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astrônomo, ele, sem dúvida, tê-lo-ia feito em lembrança dos ensinamentos sobre mecânica
e outras ciências evocadas nas cenas satÍricas ocorridas no laboratório do físico Planchette
e do químico Japhet.141

Rónai, em sua tese, limita-se a assinalar a dedicatória.
Quanto a nós, documentando-nos sobre a obra de Savary, descobrimos que, em 1827,

(portanto, antecedendo de pouco a publicação de A Pele de Onagro) , esse eminente
astrônomo editava a tese que o faria famoso após sua morte: Mémoíre sur la determínatíon
des orbítes quí décrívent autour de leurs centres de gravíté deux étoíles tres rapprochées l'une
de l'autre.l42

Ao nos inteirarmos da complexa formulação matemática dessa teoria, reexaminamos
seu título, nele buscando que razões um poeta como Balzac encontraria para exaltar o nome
de seu autor. Foi então que, confiando-nos àpoesia, talvez como o mais hábil recurso para
formular nossa hipótese, vimos a proximidade do genial pintor ser buscada pelo romancista
para descrever-nos, em tôrno à Arte, as órbitas de duas grandiosas estrelas.

v
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VIII - A Obra Prima Ignorada143

Inexplicável éo nome que podemos dar aos artistas que pintam
sem acabar de pintar. Botam tinta, mais tinta, outra tinta,
muita tinta, pouca tinta, nova tinta, e nunca lhes parece que a
árvore é árvore, nem a choupana, choupana. Se se trata então
de gente, adeus. Por mais que os olhos da figura falem, sempre
esses pintores cuidam que eles não dizem nada. E retocam com
tanta paciência, que alguns morrem entre dous olhos, outros
matam-se de desesperei.

Machado de Assis.144

Em 31 de julho de 1831, aparecia no L'Artíste, sob duas colunas, a primeira parte de uma
novela assinada por Balzac e intitulada A Obra-Príma Ignorada, com o sub-título "Conto
Fantástico". Essa primeira parte levava, ela mesma, um título, Maftre Frenhofer. A segunda
parte, publicada no mesmo jornal, a 4 de agosto, intitulava-se Catheríne Lescaut. Os
assinantes do L'Artíste tiveram, assim, a primazia de uma das mais curtas narrativas de
Balzac, mas daquelas que iriam propor questões de toda ordem, tanto do ponto de vista de
sua evolução ulterior quanto do de seu conteúdo, de uma particular riqueza para quem se
curva sobre as preocupações estéticas do romancista. Ela levanta, com efeito, grandes
questões que atormentaram Balzac: o mistério da psicologia do artista, as relações do amor
e da arte, e as da teoria e da técnica.

A unanimidade da crítica reconhece ser essa a primeira vez que Balzac se interessa por
outra arte, que não a sua. A pintura, como sabemos, tem o primeiro lugar emA Obra-Príma
Ignorada.

Sob que forma ela se apresenta? Era profundamente compreendida? Qual era a compe
tência de Balzac? Aqui estão, portanto, os motivos de nosso interesse, pois interpretando
A Pele de Onagro como a obra onde se delineiam, embora de maneira velada, as mesmas

143 Este capítulo foi inteiramente estruturado a partir de uma súmula que fizemos da tese de
doutorado de Pierre Laubriet, Un Catéchisme Esthétique - Le chefd'oeuvre inconnu de Balzac.
(Laubriet, Un Catéchisme Esthétique - Le chefd'oeuvre inconnu de Balzac. Didier, Paris, 1961, Gr.
In-So, p. 259.) Foi quando aproveitamos, ipsis litteris, trechos que permitiram o desenvolvimento
de muitos dos nossos raciocínios, pondo de parte, naturalmente, outros, menos significativos
para nossas proposições. Por uma questão de fluência e para não prejudicar a leitura com
intermináveis interrupções para explicações indispensáveis, permitimo-nos intercalar aos nossos,
trechos do autor citado. Esta nota faz-se, portanto, absolutamente necessária, resguardando-nos
da suposição de um plágio intencional.

144 Machado de Assis. Esaú eJacob. Ed. Garnier, Rio de Janeiro, 1925, pp. 105-106.
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preocupações que irão emergir no conto, será também no decorrer dessa leitura que a nossa
interpretação continuará exigindo as razões de sua autenticidade.

De imediato, poder-nos-íamos perguntar por que teria Balzac se recusado a rlealizar, na
amplitude de um romance, sua veemente ambição de colocar diretamente em cena um
pintor, só vindo a fazê-lo na exigüidade de um conto. Se as limitações da sua competência
o forçaram a essa restrição, vimos aí mais uma razão para o anonimato de Potter em A Pele
de Onagro. Contudo, não foi apenas questão de competência, como procuraremos demons
trar, mas, também, da circulação dos mesmos desejos do escritor, buscando, nos limites do
conto, uma complementaridade ainda dissimulada em defesas, como aliás não poderia deixar
de ser.

A Pele de Onagro, que o ocupa há cerca de um ano, aparecerá, ao mesmo tempo que A
Obra-Prima Ignorada, em agosto. Foi essa simultaneidade que nos chamou a atenção,
levando-nos a examinar mais pormenorizadamente ambos os textos, buscando, assim,
aprofundar sua reconhecida interligação, agora acrescida de um dado novo, qual seja, a
presença da pintura também no romance. Se encontramos no pensamento anterior de Balzac
muitas preocupações que poderiam explicar a aparição da 'Obra-Prima', já com relação às
artes plásticas, em geral, e à pintura, em particular, elas foram pouco numerosas. Fora
algumas referências a pintores e a obras célebres, a pintura não tem lugar nos romances da
juventude.l45

Dos artigos que precedem agosto de 1831, nenhum tem por objeto a pintura, e, em vão,
procuraremos uma página de crítica de arte saindo da pena de Balzac por essa época. De
fato, é impossível qualificar como crítica de arte alguns parágrafos do artigo"Artistas", onde
está expressa a idéia banal de que cada pintor tem uma maneira diferente, e que é raro um
único possuir à perfeição as três qualidades da pintura: cor, composição, expressão. Essa
decomposição da arte pictórica em três elementos não é original, e menos ainda o é a
definição da pintura dada no prefácio de A Pele de Onagro: "pintar um sentimento, fazer
reviver as cores, os dias, as meias tintas, as nuances, mostrar com exatidão um cenário
acanhado, mar ou paisagem, homens ou monumentos, eis toda a pintura". Trata-se, em
suma, de uma reprodução fiel da realidade, como o indicam as expressões: "fazer reviver",
"com exatidão", sem que se trate seja de uma qualquer transposição, seja de uma evasão além
do mundo das aparências. Balzac deseja provar que a arte literária é a mais complicada de
todas, pois que tem por objeto "reproduzir a natureza pelo pensamento"; a pintura é mais
simples, pois só tem de reproduzir a matéria por meios materiais. O pensamento do pintor
parece não ter aqui qualquer papel. Toda dessemelhança com relação ao modelo só pode
provir do enfraquecimento de sua técnica, quer na arte do desenho e da composição, quer
na utilização da cor. Um tal ponto de vista é por demais simplista, e não mostra uma reflexão
séria sobre a arte da pintura, nem conhecimentos bem desenvolvidos. Balzac aparece, por
ocasião da composição de A Obra-Prima Ignorada, como um profano, o que confirma a
apreciação de Théophile Gautier, dizendo, a seu respeito, que, à época em que o conheceu,
quer dizer, mais ou menos em 1835, Balzac não tinha ainda o gosto pela pintura, que adquiriu
mais tarde, e gostava mais do luxo que da arte. Assim se compreende que as primeiras edições
de A Obra-Prima Ignorada sejam tão pobres em explicações técnicas; além do que a crítica

145 O fato de havermos assinalado a presença de Potter no romance L'Excommunié não invalida a
afirmação, pois a referência, aqui, diz respeito à temática e àcrítica explícita à pintura.
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de arte não parece ter sido o propósito de Balzac no texto de O Artista, nem nas edições de
1831, nem nas de 1833.

Ele se interessa, primeiramente, pelo problema da criação artÍstica, fenômeno do
pensamento, e, secundariamente, pelo da tirania das paixões. Não procura, absolutamente,
montar uma teoria da pintura. Todos os antecedentes "conhecidos" do romancista indica
vam que ele escreveria uma novela filosófica, e não uma novela pictórica.

Por que, então - têm perguntado os críticos -, Balzac escolheu personagens pintores,
ateliers e telas, em vez de escritores e suas provas?

Essa pergunta tem sido respondida com o argumento de que Balzac fora levado pelo
desejo de acompanhar uma moda, e por sua admiração por um desses autores estrangeiros
que tiveram papel tão importante no movimento romântico: Hoffmarm. Mas, perguntaría
mos: se Balzac pôde ser conduzido por Hoffmann a penetrar no domínio da arte, como é
possível que ele se haja voltado, primeiramente, para a pintura? Por certo, Hoffmann ainda,
pelo número de contos que tratam dessa arte, pelas figuras de pintores que fixou, poderia
tê-lo a isso incitado; ele teria podido, igualmente, levá-lo a escrever uma novela musical. Por
que razões, pois, Balzac se voltou para uma forma, e não para outra? Por que também ele
escolheu tal época ou tais pintores, escolha em que Hoffmann em nada pôde intervir?

Vejamos, de início, a época escolhida. Poder-se-ia dizer que Balzac sempre se interessou
por esse período da primeira metade do século XVII. A ação de Don Gigadas situava-se em
1659. Entre 1836 e 1839, Balzac inicia o romance intitulado La Frélore, cujo assunto,
lembrando o do Roman Comique, devia ser a vida dos comediantes ambulantes em 1654.
Pensemos também no projeto dos Trois Cardinaux, que ficou em projeto. A idéia de uma
história dos costumes focalizada de um ponto de vista cronológico não havia ainda sido
abandonada por Balzac em 1831, e, talvez, a 'Obra-Prima' lhe deva sua moldura histórica.
A tela de Philippe de Champagne pôde, novamente, mergulhar Balzac nessa época que ele
gostava de evocar, e fazê-lo tornar-se, por um instante, o historiador e o arqueólogo que
gostava de ser. E, também, a cor local estava na moda por essa época, e, se a Idade Média
estava muito em voga, esse período heróico do século XVII gozava, também, da preferência
dos autores, desde o Cinq-Mars, de Vigny, que Balzac sempre sonhou refazer.

Dumas apresenta Christine à Fontainebleau, em abril de 1830; Marion de Lorme é
representada em 11 de agosto de 1831; Gautier não tardará a apresentar os poetas daquele
tempo, em seus artigos da "França literária". Balzac não destoaria, pois, interessando-se por
pintores dessa época.

Contudo, todos esses argumentos ficam minimizados, quando supomos seu interesse
materializado, em particular, em Potter, de cuja vida e obra ele retira os elementos para a
estmturação de um romance que, antecedendo o conto, é contemporâneo de sua publicação.
Podemos assim admitir que, trazendo do exercício do romance não só a extensa documen
tação sobre um pintor, mas, principalmente, toda uma peculiar identificação a ele, o
anonimato em que o colocara funcionou como irresistÍvel pressão que o conduziu a um
hiato - o que se pode perceber pela cronologia -, no qual uma gestação já amadurecida e,
portanto, impossível de ser contida, começa a liberar-se sob a forma de um conto. Neste,
como já o dissemos, pode-se ver como que um prolongamento daquele na continuidade de
alguns discursos, restringidos, ainda, pelas mesmas defesas, que, entretanto, sob roupagens
diferentes, não chegam a obstar a tão ambicionada introdução de pintores e da temática
geral da arte pictórica.

Vejamos, agora, o que continha o texto publicado no L'Artiste: uma história bastante
extraordinária de um jovem pintor, trocando sua amante pelos segredos da pintura.



142 Osmar Ramos Filho O Ave.

Precisemos: um jovem apresenta-se à porta do pintor François Porbus, em quem espera
encontrar um mestre. O contista custa a dizer a emoção que seu herói experimenta, e deduz,
do seu receio de abordar um grande pintor, que ele é um gênio em potencial. Chega um
velho, longamente descrito, e, logo depois, entra o jovem no ate/ier de Porbus. Aí acaba a
introdução da narrativa. Os dois visitantes admiram a última obra de Porbus; o velho,
entretanto, reconhecendo embora a veracidade da figura, recrimina-lhe não transmitir a
ilusão de vida, crítica que faz o jovem desconhecido indignar-se: ficamos, então, sabendo
tratar-se de Poussin. O velho, reconhecendo a habilidade de Poussin, leva-o com Porbus aos
seus aposentos. Aí, Poussin descobre o que é vida numa pintura, vendo uma tela de Mabuse
e uma outra, trabalho de seu anfitrião; ele fica sabendo que este trabalha há dez anos num
retrato de mulher, do qual quer fazer a própria representação da vida, como Pigmalião de
sua estátua. Só o que lhe falta para terminá-lo é um modelo perfeito. Esse velho, que parece
ser um pintor de gênio, que recebeu lições de um Mabuse, de quem aprendeu técnicas
secretas, com a ajuda das quais insufla vida às suas criações, faz nascer em Poussin a intuição
do que seja a verdadeira arte e inspira-lhe o desejo de contemplar a obra misteriosa a fim de
penetrar seu segredo. De volta à casa, o jovem sugere à sua amante posar para o velho
Frenhofer, a fim de que ele próprio possa enriquecer seu conhecimento da arte. Ela consente,
não sem pesar, vendo, nessa estranha fantasia de seu amante, prova de um amor menos
apaixonado. A coisa realiza-se alguns dias mais tarde: Frenhofer, a princípio reticente,
recusando deixar ver sua tela, é vencido pela beleza da jovem trazida por Poussin. Ele
completa sua obra e, quando os dois pintores entram em seu atelia, encontram o velho
extasiado diante de uma tela na qual só vêem uma profusão confusa de cores, à exceção de
um pé maravilhosamente bem acabado. Deixam ao velho sua ilusão, mas o segredo não é
atingido, e Poussin perde o amor de sua amante.

Se A Pele de Onagro se prolonga no conto, isso se dá não só através da continuação da
mesma idéia filosófica, o que a crítica reconhece, mas, ainda, reeditando algumas de suas
personagens.

Vejamos, de início, Poussin. Ele conhece sua vocação para a pintura; provam-no sua
vinda para Paris e a aceitação de uma vida difícil. E não lhe falta confiança em sua arte: desde
que Porbus lhe põe na mão um lápis, ele reencontra a segurança que a aproximação de um
mestre havia-lhe feito perder. Seu amor pela pintura artística induzira-o, em outros tempos,
a tomar, com paixão, a defesa da Maria Egipcíaca; ele, porém, hesita em se apresentar a
Porbus, menos por receio de sua acolhida do que por desconfiança de si mesmo. A análise
que Balzac faz, aí, dos sentimentos de um jovem de talento, em sua primeira manobra junto
a um mestre, é conduzida com tato, com tal expressão de simpatia que é possível pergun
tarmo-nos se lembranças nítidas de sua juventude não retornam ao espírito do romancista,
lembranças daquele dia em que iria ouvir o veredicto de Andrieux sobre o seu Cromwell.

Esse forte colorido auto-biográfico de Poussin, acrescido de outras manobras do enredo,
para continuar fazendo circular os desejos do escritor, fazem dessa personagem, segundo
entendemos, uma reedição de Rafael de Valentin.

Outro protagonista que percebemos reencarnado no conto é Frenhofer, o qual, reedi
tando o velho "antiquário", sustenta, ainda, no cenário, a imago parental.

Desde sua apresentação tudo é empregado para fazê-lo ser considerado um ser estranho.
Seu aparecimento é um socorro extraordinário do acaso: o adjetivo é suficiente para criar
em torno a esse emissário do destino um halo especial. Sua roupa é bizarra e magnífica, ao
mesmo tempo: é o que se dá com muitas personagens hoffmanianas, tais como o ourives
Léonard ou o barão de B... , que têm roupas caras, mas sempre um pouco fora da moda,
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como se fossem sob;eviventes de uma época passada. Não é esse o velho da loja de
antigüidades, em seu fantasmagórico roupão de veludo preto, com seu barrete igualmente
de veludo preto, a envolver-lhe o corpo como uma vasta mortalha?

Frenhofer, portanto, não é o primeiro velho fantástico de Balzac. Foi precedido pelo
"centenário" e acompanhado do "antiquário", todos possuindo traços de seres supranatu
rais. Essas figuras parecem viver fora do tempo, como escapam às outras contingências
humanas; o andar silencioso do velho parece libertá-lo das leis da gravidade. Mas seu aspecto
é inteiramente desconcertante: sua fisionomia, diz Balzac, te~ algo de 'diabólico', sem
explicar porque... Nós que o adivinhemos através da descrição. E preciso, de fato, mais do
que o dom do observador; é necessário uma exegese analítica. Que dizer dessa fronte curva,
desse nariz arrebitado, desses olhos claros?... Por que têm"esse não sei quê de que os artistas
se orgulham"?...

As comparações feitas pelo próprio escritor com Rabelais e Sócrates não impedem que
vejamos tratar-se do nariz de Laure Salambier, principalmente quando Balzac o faz acom
panhar de olhos claros e de uma fronte curva, proeminente; ora, esse é o formato da
arredondada e proeminente fronte de madame de Mortsauf, a"mãe secretamente desejada" ,
de O Lírio do Vale. Não nos esqueçamos de que Madame de Mortsauf era uma discípula de
Saint Martin, assim como a mãe de Balzac o era de Swedenborg. Se prosseguimos na
investigação do rosto de Frenhofer, lembrando-nos de que Balzac é adepto fervoroso das
teorias de Lavater, percebemos, em seus traços, a fronte de um abstrator, de um doutrinário,
dedução certa, pois, segundo o místico de Zurich, a fronte é "o que existe de mais profético
no homem". Para quem sabe lê-lo, o rosto de Frenhofer anuncia, pois, o que é a personagem:
um perseguidor apaixonado de causas ocultas.

Durante toda a narrativa, seus discursos são de tal ordem que não deixa de reinar dúvida
sobre o seu estado mental. A cada instante, a pergunta de Porbus está presente ao espírito:
"ele é lúcido ou louco"?

Lembramo-nos, aqui, de uma carta de Balzac a Madame Hanska, na qual o escritor afirma
só não ter rompido definitivamente com a mãe porque lhe devia dinheiro. E acrescenta:
"acreditávamos que estivesse louca, e fomos consultar o médico, que é seu amigo há trinta
e três anos. Ele nos respondeu: 'infelizmente, ela não é louca; é má!... ela não nos perdoa os
seus defeitos'."

Portanto, a imagem paterna de Frenhofer tem muito de mãe fálica, expressão de que a
psicanálise se serve para qualificar uma mulher com traços de caráter pretensamente
masculinos, mulher autoritária, aquela que, na linguagem lacaniana, faz em sua casa a lei do
pai. Por isso, a pintura de um pé feminino, maravilhosamente executada, na tela de
Frenhofer, aparece-nos, pelo seu caráter fetichista, como a representação inconsciente desse
phalus.

Em outra obra escrita por volta dessa mesma época, fomos encontrar uma personagem
feminina que poderia ser considerada um protótipo do "antiquário". Trata-se da segunda
parte do contoJesus Cristo em Flandres, intitulada"A Igreja", originada da fusão, em 1831,
de dois trechos totalmente independentes, publicados, ambos, em jornais, em 1830. Essa
elaboração imediatamente anterior a A Pele de Onagro e a A Obra Prima Ignorada é que
nos permitiu discernir a personagem como um esboço, e, inscrita também nesse esboço, a
representação dos fantasmas parentais pretendida pelo autor.

A criação de uma personagem para representar a mãe, ora no feminino, ora no
masculino, poderia ser explicada, se o quiséssemos, no antiquário, como imposição da
própria documentação de Potter, sugerindo ao romancista encarná-lo em Van Hoeck; mas,
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na seqüência evolutiva teórica da mãe fálica, quando dota-a de atributos também tomados
ao pai, Balzac acaba por se aproximar bastante da idéia kleiniana de pais unificados.

Por ser o trecho do contoJesus Cristo em Flandres extremamente longo, citaremos, aqui,
apenas um pequeno fragmento, para que o leitor, reportando-se ao original, possa aprofun
dar essas nossas suposições.

A personagem é de tal ordem fantasmática, que Balzac fá-la surgir de um sonho:

Uma mulher ressequida segurou-me a mão e transmitiu-me aos nervos o mais terrível
frio. Viam-se-lhe os ossos através da pele enmgada de seu rosto lívido e quase esverdeado.
Essa velhinha fria trazia um vestido preto arrastado na poeira, e conservava no pescoço
alguma coisa branca que eu não me atrevia a examinar. Seus olhos fixos, erguidos para o
céu, não deixavam ver senão o branco das pupilas. Arrastou-me através da Igreja e
assinalava sua passagem por meio de cinzas que lhe caíam do vestido. Ao caminhar, seus
ossos estalaram como os de um esqueleto. À medida que caminhávamos, eu ouvia atrás
de mim o retinir de uma campainha cujos sons muito agudos repercutiram em meu cérebro
como os de uma harmônica.

- É preciso sofrer! é preciso sofrer! - dizia-me ela.
Saímos da igreja e atravessamos as mas mais lamacentas da cidade; depois ela fez-me

entrar numa casa negra, onde me atraiu gritando com sua voz, cujo timbre era rachado
como o de um sino fendido:

- Defende-me! defende-me!
Subimos uma escada tortuosa. Depois de ela bater a uma porta escura, um homem

mudo, semelhante aos familiares da Inquisição, abriu aquela porta. Achamo-nos a seguir
num quarto forrado de velhas tapeçarias esburacadas, cheio de roupas velhas, de musselinas
desbotadas, de cobres dourados.

- Aqui estão riquezas eternas! - disse ela.
Estremeci de horror ao ver então distintamente, ao clarão de uma comprida tocha e

de dois círios, que aquela mulher devia ter saído recentemente de um cemitério. Não tinha
cabelos. Eu quis fugir; ela fez mover seu braço de esqueleto e envolveu-me comum círculo
de ferro armado de pontas. Ante esse movimento, um grito lançado por milhões de vozes,
o hurra dos mortos, reboou junto a n6s.

- Quero fazer-te feliz para sempre - disse ela. És meu filho11 46

Essa transição entre masculino e feminino, nas representações das figuras parentais, é,
em Balzac, reconhecida por André Billy, quando, assinalando uma passagem autobiográfica
de A Pele de Onagro, assim nos transcreve o texto: "Quand je sortis du college, dit Raphael
dans La Peau de Chagrin, mon pere (il faut lire ma mere) m'astreignit a une discipline
sévere" .1 47

a perfil que dela nos dá Stefan Zweig corrobora o misterioso "diabólico" aplicado a
Frenhofer: de acordo com suas convicções, ela acha, sinceramente, que o filho está estra
gando a vida, e, para ocultar de seus parentes, os Salambiers, que Balzac abandonou a segura
profissão de um cartório para tentar ser escritor na capital, diz-lhes que ele foi para o sul,
por motivos de doença. E, às caladas, concebe o seu plano. A pretexto de zelar pela saúde
do filho, acompanha-o a Paris, onde, deliberadamente, aluga o pior quarto que consegue

146 CH VaI. XV, p. 256, J.C.F
147 Quando deixei o colégio, diz Rafael emA Pele de Onagro, meu pai Oeia-se minha mãe) me impôs

uma disciplina severa. (A. Billy. Op. cit., p. 18.)
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encontrar, o mais barato e desconfortável das zonas proletárias. Com uma mesada impie
dosamente curta e o pior refugo do mobiliário familiar, ela espera esfaimá-Io e quebrar sua
vontade, para fazê-lo regressar, depressa, ao que considera uma profissão normal. A casa em
que ficava esse quarto, rua Lesdiguieres, 9, foi derrubada, mas a descrição permanece, emA
Pele de Onagro, nas cores mais sombrias, como um "antro" comparado, mesmo, aos
"cárceres de Veneza cobertos de chumbo".

Como já é sabido, foi graças ao vínculo do velho pintor com o antiquário que nos foi
possível ler naquela personagem todas essas configurações do desejo do escritor. Por isso,
gostaríamos de continuar a reforçar a origem comum desses dois protagonistas.

O retrato de Frenhofer, que é tratado à maneira de um pintor, é visivelmente inspirado
numa tela célebre de Rembrandt, representando o artista idoso diante de um cavalete, e que
se encontra no museu do Louvre; a fronte é arqueada e ligeiramente proeminente, destacada
pelo boné branco, que a prolonga e evoca a calvície de Frenhofer; o queixo é levantado; os
olhos claros, afundados em arcadas salientes, e de sobrancelhas ralas, parecem perdidos em
meditação, como os da personagem. Não é sem interesse lembrar que o mundo de
Rembrandt "é populado de velhos", como o diz R. Huyghe148, de olhares voltados para a
realidade espiritual, alguns dos quais vestidos com o rico traje que Balzac atribui aFrenhofer.
O próprio romancista, não sugere ele essas aproximações, comparando o seu velho pintor
a uma tela de Rembrandt andando silenciosamente e sem moldura? Reparemos como essa
comparação é, em tudo, idêntica à utilizada para nos descrever o antiquário, quando diz que
ele "nos dá a impressão de que o Peseur d'or tivesse saído da moldura". E esse tema, o do
pesador de ouro, foi, também, um dos preferidos de Rembrandt.

O aproveitamento sutil dessas semelhanças desponta, até mesmo, no verde dos olhos de
ambos os velhos - La rigueur implacable de ses petits yeux verts (o antiquário) - Vert de
mer, terni en apparence par l'âge (Frenhofer).

Mas, ésobretudo na atribuição de doadores da vida que fomos encontrar amelhor relação
de semelhança. Não nos esqueçamos de que a pele mágica, em sua primeira aparição,
dependurada à parede da loja de antiguidades, simbolizou-nos a Arte, pela sua posição
correspondente àda tela de Potter no gabinete de Van Hoeck. Transferida às mãos de Rafael,
passou, como é sabido, a simbolizar também a Vida, sendo agente da doação o antiquário,
que, segundo já havíamos entendido, o próprio Balzac reveste de uma imago paterna.

Frenhofer, por sua vez, também quer criar a vida, insatisfeito com a simples imitação.
Essa idéia aparece, desde o começo do texto, pela invocação a Mabuse: "Oh! meu mestre,
levaste contigo a vida! ..." Frenhofer dá a entender, em seguida, o que é essa "vida" que ele
reclama; a propósito do" Adão" de Mabuse, declara que o homem está vivo, "ele se levanta
e virá até nós", mas, acrescenta, falta veracidade ao fundo datela: "o ar, o céu, o vento que
respiramos, vemos e sentimos não está ali".

Frenhofer deseja ter sobre sua tela a natureza verídica, dotada de relevo e de movimento,
provocando no espectador as sensações que ele experimenta ao contato da natureza exterior.
A descrição de sua Catherine Lescaut confirma esse ponto: "seus olhos me pareciam úmidos,
diz... as tranças de seus cabelos tinham movimentos... Ela respirava!..." Ele dirá, ainda, a
Porbus: "parecer-te-ia ver o seio de 'Catherine' acompanhar o movimento de sua respira-

148 R. Huyghe - prof. de psicologia da arte, no Coflege de France, nasc. 1906 - Monographie des
Peintures du Louvre et des Musées Nationaux, Paris, Ed. Plon.
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ção", os próprios fundos são excelentes, pois qUf; seríamos tentados "a pegar as borlas de
ouro dos cordões que prendem as cortinas". E o verdadeiro realismo que Frenhofer
persegue: a reconstituição integral da natureza. "Talvez eu tenha lá no alto ... a própria
natureza, diz". As outras pinturas só oferecem formas; Catherine Lescault tem uma alma.
Assim, Frenhofer é um criador! Ele deu a vida, e chama Catherine "sua criatura". Ele tem
essa palavra espantosa que não só resume sua tentativa, como confessa a imago paterna que
nele percebemos: "ele é pai, amante e Deus". Ele engendra uma obra, e, entre ambos,
tecem-se laços de amor, graças aos quais ele acaba por dotá-la de vida: é uma renovação da
Gênese.

A crítica tem visto nessa personagem um mediador do conhecimento swedenborguiano
da criação. Quando ele pretende criar a vida, considera-se como um sol swedenborguiano,
esse sol espiritual, fonte de toda vida, cujo ato criador ele quer imitar, tomando-se por um
fim em relação ao que cria, e acreditando poder fazer uma criatura semelhante a ele, em
quem colocar sua alma e seu amor. Não seria esse o motivo por que ele ama a sua imagem
pintada e deve ser por ela amado? .. Por detrás dessas hipóteses metafísicas subjacentes do
pensamento de Frenhofer vemos transcritas, por Balzac, como ele as vivenciou, as ambições
fant~smáticasdo desejo materno.

E notório que Balzac haja tomado aos historiadores da arte tudo de que necessitava
concernindo suas personagens históricas. Mas, não tendo sido encontrada em parte alguma
menção a um Frenhofer, nem por isso iremos acompanhar F. Lotte149 e colocar o amigo de
Porbus entre as personagens fictícias da Comédia Humana.

Falando na origem çomum do velho pintor e do antiquário, é-nos permitido fazê-la
recuar até Van Hoeck. E interessante o fato de a velha personagem da loja de antigüidades
não possuir um nome, e vir a ser batizada quando a acreditamos ressurgida na 'Obra-Prima',
como Frenhofer, com acentuada semelhança fonética com Van Hoeck. M. Wayne Conner,
servindo-se habilmente de certas fontes da descrição, adianta a seguinte explicação, decom
pondo o nome em três elementos: Fren - ho - fero O primeiro viria do nome do protetor
de Mabuse, o marquês de Veren, que Descamps cita, sendo Fren a transcrição fonética de
Veren, em francês. Esta hipótese baseia-se no fato de que Balzac atribui a Frenhofer o papel
de protetor e mecenas de Mabuse, que desempenha em realidade o marquês de Veren: ele
faz, em particular, da anedota do papel pintado em damasco,150 um episódio das relações
entre Mabuse e Frenhofer. O segundo elemento do nome seria, simplesmente, o começo
do de Hoffmann, maneira de Balzac pagar sua dívida ao contista alemão, e, talvez, de deixar

149 F. Lotte. Dictionnaire biographique des personnages fictifi de la Comédie Humaine, pp. 204-205.
Ele, igualmente, coloca Gillene entre as personagens fictícias. Não parece que haja existido uma
personagem hist6rica um tanto célebre, que levasse o nome de Frenhofer: o dicionário de Moreri
não contém nem esse nome, nem um parecido. Consultamos, igualmente, o "Bonin" dos anos
1830 e 1831, achando que Balzac pudesse aí ter ido buscá-lo; mas, sem mais sucesso. Citado pelo
pr6prio Pierre Laubriet, obra já mencionada.

150 Anedota do papel pintado em damasco: contada por Descamps e repetida por Balzac. O
marquês de Veren, protetor de Mabuse, quis vestir em damasco branco, para recepcionar Carlos
V, todo o pessoal de sua "casa", onde se incluía Mabuse. Quando o alfaiate veio tomar-lhe as
medidas, ele lhe pediu a fazenda, sob o pretexto de imaginar uma veste singular; vendeu-a, para
beber, e mandou confeccionar a roupa empapel branco pintado em belo damasco, aqual chamou
a atenção geral e foi objeto de exame pelo Imperador, que riu bastante de sua astÚcia. (Resumido
de P. Laubriet, op. cit., p. 46.)
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advinhar certos aspectos do caráter. Quanto à terminação, é a de inúmeros nomes próprios
germânicos, sem que seja necessário pensar, como o fez W. Conner, que Balzac a tenha
tomado do nome do físico alemão Frauenhofer, de que teria podido ouvirfalar. A explicação
é engenhosa (sugere a fonte da descrição) e plausível: Balzac sempre teve cuidado com os
nomes dados às suas personagens, e gosta de conferir-lhes valor significativo ou emblemáti
co.

Se fôssemos, por nossa vez, dissecar o nome, fa-lo-íamos, por sabê-lo vazado nos
fantasmas parentais, da seguinte maneira: O Fren vindo de Fran, de François Balssa, o pai,
facilitado pela conversão do "V" de "Van" (Van Hoeck), que, em alemão, se pronuncia
como um 'f'; e ho viria de Hoeck; e, quanto à terminação ler, seria a origem alemã, que,
como estamos lembrados, já havia sido "atribuída" a Potter, em A Pele de Onagro, na
passagem da página 214, em que Balzac cita as pastagens alemãs de Baden-Baden e Toeplitz,
ou naquela 'misteriosa' frase da página 148, "como se fosse o duplo de um alemão" - (CH
Voi. XV, p. 148, Pon), e que referendamos também a Hoffmann, pela ligação com a teoria
da superstição alemã do duplo. (Ver p. 94).

Outro pormenor biográfico de Frenhofer que nos parece advir do antiquário é a sua
idade. Interpretamos os cento e dois anos do dono da loja de antigüidades como uma
reparação de Balzac ao seu desejo inconsciente de morte do pai, cuja ambição de longevidade
fora frustrada por um acidente.

Frenhofer, como o próprio texto designa, é um velho. Mas Balzac, indiretamente,
consegue fazer dele também um centenário, colocando-o, em 1612, época em que se passa
a história, como discípulo de Mabuse, que morrera em 1532, portanto oitenta anos antes; e
para que ele houvesse sido, ao mesmo tempo, discípulo e protetor do mestre, como pretende
o enredo, ser-Ihe-ia exigida uma idade que faria dele um centenário.

Todos esses argumentos, buscando fazer de Poussin e de Frenhofer personagens que
retomam, respectivamente, os discursos de Rafael e do antiquário, encontram, no desfecho
que Balzac dá ao conto em 1837, uma solução que percebemos engendrada a partir de A
Pele de Onagro.

Enquanto na versão do l'Artíste Frenhofer ficava entregue à sua ilusão, na dos Romans
et Contes Phílosophíques ele é brutalmente despertado de seu sonho por uma reflexão de
Poussin, e constata o desastre que é sua tela. Após destruir sua obra, morre. Balzac não nos
diz se ele se mata, ou se a desilusão sofrida bastou para vencer o coração desse velho. O que
pretende demonstrar-nos é que seu fracasso conduziu-o à morte, e é a condenação total de
sua tentativa. Ele não tem sequer a derradeira alegria de Claes, de achar na morte a solução
do enigma da vida. Da primeira à terceira versão, pois, Balzac nada mais fez que precisar a
intenção já perceptível no texto do l'Artíste. Não houve mudança em seu julgamento sobre
Frenhofer; ao contrário, ele manteve e confirmou a posição adotada contra seu orgulho e
sua loucura.

Aquela alternativa proposta pelo antiquário (pais fusionados) a Rafael-Balzac, que
interpretáramos como uma escolha entre a vida artística, que o conduziria a uma morte
prematura, e a de notário ou advogado que lhe proporcionaria a longevidade, ao preço de
uma vida comum, recebe, pois, no enredo, uma condenação formal, quando conduz as
perspnagens à morte e ao fracasso.

E relevante o fato de ele haver escolhido Poussin (portanto, Balzac), como quem irá
desiludir Frenhofer (o pai/mãe).

O acréscimo de 1837, apesar de longo, merece ser aqui reproduzido:
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- Mas, cedo ou tarde, ele perceberá que não há nada em sua tela... gritou Poussin.
- Nada... em... minha tela! ... diz Frenhofer olhando ora um ora outro os dois pintores

e seu pretenso quadro.
- Que fez você? .. respondeu Porbus a Poussin. O velho agarra com força o braço do

jovem e lhe diz:
- Você não vê nada? ... grosseiro! reles! vagabundo! sem vergonha! Por que então você

subiu até aqui? ...
- Meu bom Porbus? .. continuou virando-se para o outro espectador, será que você

também zombaria de mim? .. Responda... Eu lhe prestei serviço, sou seu amigo... Teria
então eu estragado o meu quadro? Porbus, indeciso, não ousou dizer nada: mas, aansiedade
estampada na fisionomia pálida do velho era tão cruel, que ele mostrou a tela dizendo:

- Veja!...
Frenhofer contemplou seu quadro um momento e cambaleou.
- Nada!... Nada!... Oh! ter trabalhado dez anos!
Ele sentou-se e chorou.
- Sou pois um imbecil, um louco!...
Não tenho então talento nem capacidade...
Não passo de um homem rico, que, andando, nada mais faz que andar!...
Nada terei então produzido!. ..
Contemplando dolorosamente sua tela através das lágrimas, levantou-se de repente

com altivez; depois, lançando um olhar faiscante aos dois pintores:
- Pelo sangue, pelo corpo, pela cabeça do Cristo!... Vocês são uns impertinentes!. ..

Vão embora, invejosos!. ..
Eu a vejo, eu!... Ela é maravilhosamente bela!. .. Ah! vocês temem a minha glória!. ..

Saiam!. .. Saiam!. ..
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Esse acréscimo modifica o sentido do desfecho e o sentido geral do conto? Vimos que,
na primeira versão, a condenação de Frenhofer ficava implícita: sua tela estava certamente
anulada, mas ele continuava a vê-Ia perfeita. Afinal de contas, estava condenado no
julgamento de seus companheiros pintores e no do leitor, mas não tinha a menor consciência
do mal de que era vítima. Balzac quer agora precisar sua posição e, sobretudo, fazer com
que o principal ator desse drama compreenda seu erro. A reflexão de Poussin vem, pois,
pôr fim ao sonho do pintor. Não sem luta, o velho reconhece que sua tela não representa
nada. Balzac destaca então, mais nitidamente que da primeira vez, sua condenação peremp
tória da tentativa de Frenhofer. Este se exclama: "Não sou então mais que um homem rico,
que, andando, nada mais faz que andar!..."

Essa frase, cujo sentido ambíguo não é questão da tradução, permite, se interpretada no
original corno um trocadilho (muito ao gosto de Balzac), fazer Frenhofer confessar o seu
protótipo, o marchand Van Hoeck:

... je ne suís plus qu'un homme riche qui, en marcham, ne fait que marcher!. ..

... je ne suís plus qu'un homme riche qui, en marchand, nefait que marchander!..)51
Mas, apesar da ambigüidade, o que Balzac quer transmitir-nos é Frenhofer reduzido à

comum condição humana, e relembrado de suas incapacidades: "não terei, então, nada
criado!. .. "; entendamos bem, por isso, que ele não conseguiu criar a vida, ser verdadeira
mente "pai e Deus". Ele chega mesmo a propor a mais angustiada pergunta: "sou, pois, um
imbecil, um louco!..."

151 Não sou, então, mais que um homem rico, que, como marchand, nada mais faz que comerciar.



o Avesso de um Balzac Contemporâneo 149

m sua tela... gritou Poussin.
I um ora outro os dois pintores

,o agarra com força o braço do

,ergonha! Por que então você

lUO espectador, será que você
;erviço, sou seu amigo... Teria
,ou dizer nada: mas, aansiedade
: ele mostrou a tela dizendo:

nbaleou.

üs faz que andar!...

çlinas, levantou-se de repente
pilltares:
ocês são uns impertinentes!...

rocês temem a minha glória!...

ido geral do conto? Vimos que,
kita: sua tela estava certamente
contas, estava condenado no

1$ não tinha a menor consciência
>osição e, sobretudo, fazer com
reflexão de Poussin vem, pois,

lece que sua tela não representa
Ia vez, sua condenação peremp
:ntão mais que um homem rico,

ção, permite, se interpretada no
azer Frenhofer confessar o seu

ne fait que marcher!. ..
,ne fait que marchander!. ..l51

ütir-nos é Frenhofer reduzido à
idades: "não terei, então, nada
;uiu criar a vida, ser verdadeira
ustiada pergunta: "sou, pois, um

rhand, nada mais faz que comerciar.

o fracasso e a morte são, assim, a maneira como Balzac encena, no conto, a escolha
parental proposta no romance.

Balzac, na 'Obra-Prima', cria um conflito entre o amor e a paixão artística. Gillette, a
amante de Poussin, sacrifica-se para permitir a seu amante conhecer certos segredos da arte.
Ela não se resolve a isso sem luta, nem sem sublinhar o egoísmo do pintor. Como Fedora,
constitui uma mulher real, ao passo que Paulina e Catherine Lescaut comporão a mulher
imaginária. Portanto, a idéia de simbolizar a arte através de uma figura feminina tem,
também, continuidade em A Obra-Prima Ignorada.

Outra idéia igualmente expressa em ambas as obras é a da Arte mais forte que o Amor,
o que, no conto, é percebido sem nenhuma dificuldade. Já no romance, Paulina, em quem
encarnamos a Arte, propõe-se a um sacrifício que, em oposição ao de Gillette, assegura-nos
também o acerto da identidade que lhe atribuímos; ao tentar se eliminar, dizendo - "se eu
morrer, ele viverá" -, ou na última frase que precede o epílogo, - "ele é meu, eu o matei,
bem o previra" -, essa idéia de sacrifício àArte seria, como agora entendemos, uma reflexão
de Balzac sobre si mesmo, por intermédio de um herói anonimamente privilegiado, Paul
Potter.
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IX - Criaturas na Psicografia

Un écrivain ne confie tout ui à ses journaux intimes, ui à sa
correspondance; seules ses créatures racontent sa véritable his·
toire, celle qu'il n'a pas vécue, mais a souhaité de vivre.

François Mauriac152

Numa observação muito pertinente, Henry James assinalou que,

(...) em Balzac, todas as pessoas apresentadas são minuciosamente descritas; mesmo
que o indivíduo tenha a dizer apenas três palavras, merece as honras de uma descrição
completa. Os retratos, sob sua pena, modelam-se obedecendo a uma força irresistível. E
as suas figuras não são apenas perfeitamente definidas, mas também plausíveis, reais,
características e reconhecíveis. A esse respeito, a fenilidade da sua imaginação era algo de
maravilhoso. Quando pensamos nas várias centenas de criaturas humanas completas que
ele põe em movimento, com suas diferenças acentuadas, suas histórias, suas questões de
dinheiro; o lugar que lhes é designado na sua grande máquina, desistimos da tentativa de
medir tão vigorosa energia de imaginação. Lendo Balzac marcamos um grande número
de retratos para citação, mas o difícil é saber qual escolher, por onde começar.I53

No Cristo Espera por Ti, tal escolha não teria sentido, não só pelo reduzido número de
suas personagens, como pelas implicações tendenciosas que daí poderiam resultar; por
exemplo, a de privilegiarmos somente os textos mais flagrantemente balzaquianos. Por isso,
o rigor que imprimimos à pesquisa fez-nos adotar como critério um exame da personagem,
que, partindo de sua apresentação, considerasse também todas as informações passíveis de
esclarecer suas origens. Começaremos, então, com os dados referentes à aparência física,
dizendo respeito, antes de tudo, às características fisionômicas. Em se tratando de Balzac,
não podemos esquecer que ele focalizou como uma aquisição considerável da ciência
humana o princípio da relação psico-fisiológica, enunciado no início do século XIX por
Lavater e Gall, entre outros.

E aqui nos servimos dos raciocínios de Abraham,154 talvez quem melhor haja estudado
esse assunto, nas criaturas da Comédia Humana. Segundo ele, Lavater e Gall155 foram, para

152 Um escritor não confia tudo a seus diários íntimos, nem àsua correspondência; somente suas
criaturas contanl sua verdadeira história, não a que ele viveu, mas a que desejaria ter vivido.

153 Henry James. Honoré de Balzac, Comédia Humana. VaI. XVII, pp. XXXII e XXXIII.
154 Pierre Abra1lam, Créatures chez Balzac. Gallimard, Paris, 1931, p. 173.
155 Jean Gaspar Lavater (1741/1801), criador da fisiognomonia, ou arte de julgar o caráter pelos

traços do rosto. FranzJoseph Gall (1758/1828), fundador da frenologia ou teoria das localizações
cerebrais.

151
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Balzac, apenas iniciadores; este, na concepção de suas personagens, não se utilizou, portanto,
de nenhum resultado obtido por esses autores. Eles lhe abriram um campo novo, fértil em
associações inéditas, mas ele absteve-se de usufruir dessa messe, preferindo fazer sozinho a
sua colheita, com seus próprios meios. Portanto, só a 'Comédia' - e é a ela que vamos sempre
nos referir - pode servir de parâmetro àpsicografia, quando, nesta, suspeitamos aspectos da
descrição das personagens, de uma frenologia ou de uma fisiognomonia peculiares a Balzac.

lULES

À página 25(...) "~porta se descerra, dando passagem àjuventude de um cavalheiro em
mangas de camisa". E Jules, nosso primeiro retrato. Aprioristicamente, devemos reter, a
seu respeito, dois dados fundamentais: seus pendores artÍsticos, pois se trata de um violinista,
e a tragicidade do destino que lhe está reservado: seu linchamento.

Na fronte saliente, a arcada das órbitas sombreia o anilado dos olhos límpidos
quais se fossem de criança. É delicado na aparência, embora a obesidade em início,
que lhe evidencia a vida sedentária. Na claridade da tez que lhe recobre o nariz grego
e o mento arrebitado, e sob o louro dos cabelos, a face lisa propõe-lhe talvez cinco
lustros de idade. Seus traços simpáticos evidenciam firmeza. Usa sapatos furta-cor e
veste baetilha azul, a calça em lã de nervura. (p. 26.)

A fronte saliente, nosso primeiro dado, é a mesma que Balzac atribui a Frenhofer: o
velho pintor de A Obra-prima Ignorada tem uma "fronte abaulada, proeminente, proje
tando-se saliente sobre um nariz pequeno". (CH VoI. XV, p. 390 Opr)

Outro artista da 'Comédia', com essa mesma característica, é José Brideau, de Um
Conchego de Solteirão. Numa descrição evocativa de sua infância, dirá o narrador: "O
extraordinário volume da cabeça e a amplitude da fronte fizeram recear, no início, que o
menino fosse hidrocéfalo". (CH VoI. VI, p. 26 CS)

E, depois dos dois pintores, ainda mais um exemplo entre outros, o do escultor
Vencesláu, o amado protegido de A Prima Bete. Vamos vê-la contemplando ... "com um ar
triste aquela mocidade, aquela beleza distinta, aquela fronte de artista". (CH VoI. X, p. 129
Be)

Antes de darmos continuidade à nossa análise, queremos inserir, aqui, o fragmento de
um pequeno discurso de Abraham, a propósito da gênese de uma personagem:

Criar uma personagem é, para o escritor, ato grave. Analisar essa criação deve ser, para
nós, ato de igual gravidade. Atribuir a um determinado detalhe da criação uma motivação
superficial seria trair o caráter trágico da concepção. Assim como uma criança não pode
nascer morena ou loura segundo a vontade de sua mãe, menos ainda pode um herói da
Comédia Humana exibir, ao acaso, uma cabeleira escura ou loura. Balzac só dá à luz uma
personagem, após um duro trabalho de extração, devido, ele mesmo, a uma fecundação
prévia. O que buscamos aqui apreender e descrever não são as mantas mais ou menos
rústicas, mais ou menos trabalhadas em que se deitará o recém-nascido, mas algumas das
circunstâncias que acompanharam ou favoreceram a fecundação.

Desde, pois, que citamos dois elementos fundamentais da escolha de cores de cabelos,
fica bem claro que não se trata, em Balzac, de gostos superficiais ou raciocínios intelectuais,
mas de motivos profundamente inseridos na existência fisiológica do criador.
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Todas essas considerações foram precedidas de distinções por ele estabelecidas, entre as
quais destacamos morenos de olhos azuis -louros de olhos azuis. Nos louros de olhos azuis,
os fins trágicos ou lamentáveis de Montauran, de Rubempré, de Felipe Brideau, ilustram os
exemplos menos brilhantes de Baltazar Claes e de seu Absoluto, de Godefroid, um dos
Proscritos, de Teodoro Calvi, o forçado corso de Esplendores e Misérias das Cortesãs.

O óbvio enquadramento de Jules naquela segunda categoria, através do anilado de seus
olhos, da claridade de sua tez e do louro de seus cabelos, confirma-se na tragicidade de seu
destino.

Ainda no prolongamento dessa classificação, Abraham reserva para duas das personagens
citadas acima uma categoria peculiar. Rubempré, com seu ar de flUe manquée, parece-se,
estranhamente, com o corso Calvi, ambos louros de olhos azuis, ambos "ternamente
protegidos de Vautrin" .156

E essa nossa menção prende-se ao fato de acreditarmos possuir os elementos necessários
para a inclusão de Ju!es até mesmo nessa particularização. Comecemos por alguns porme
nores de seu físico: "E delicado na aparência, embora a obesidade em início... " Já essas duas
características começam a emprestar àpersonagem certo aspecto feminil. Pelo menos, esse
é o critério observado em O Contrato de Casamento, quando aplicado a Paulo de Maner
ville, que tem uma amabilidade feminina, e cuja gordura, também, "ainda não chegava à
obesidade". (CH Vol. IV, p. 400 CC) Dotando Jules de um nariz grego, o autor escolhe um
atributo que, em Balzác, só conseguimos registrar em personagens femininas.

Em madame de Mortsauf ele é "como se fosse desenhado por Fídias". (CH VoI. XIV, p.
258 Lírio)

Lisbeth, por inveja, quer arrancar de sua prima Adelina "um verdadeiro nariz grego que
as mulheres de idade admiravam". (CH Vol. X, p. 44 Be)

"Um nariz grego cujos contornos eram de rara perfeição" completa a beleza de Helena,
em A Mulher de Trinta Anos. (CH VoI. 111, p. 618 M30)

E, finalmente, em Modesta Mignon, "a finura de um nariz grego de narinas róseas". (CH
VoI. I, p. 874 MM)

Os traços que percebemos como femininos completam-se na "face lisa".
Para que o leitor possa acompanhartodos os raciocínios com que tentaremos aprofundar

e fundamentar ainda mais nossa proposição, achamos imprescindível reproduzir, aqui,
nossas primeiras impressões, plasmadas pelos comentários do narrador, quando procurando
traduzir-nos a repercussão do crime junto à população local, parece, e,m verdade, tentar
aliciar-nos para levar-nos a inferir uma impronunciável versão popular. A página 76 lemos:

Conquanto não explicasse claramente o móvel e as minúcias do suposto delito, o
bispado aventava hipóteses elucidativas efizera-se intransigente nos seus pontos de
vista, adotando a mais racional delas, baseada na circunstância de que jules, em se
vendo sozinho em casa, num dia defesta, deixou-se dominarpelas recordações de "sua"
Paris, talvez algum amor de rapaz, e entregou-se à bebida. Estando ébrio, discutira
com o sacerdote e o atacara, atirando-o pela janela...

A versão do clero, pelo seu conteúdo extremamente fantasista, ,revelou-se-nos, de

156 Abralmn, Pierre. Op. cit., p. 216.



154 Osmar Ramos Filho
OAvl

imediato, apenas como uma tentativa de desincompatibilizar moralmente a Igreja do
ocorrido. Atribuir embriaguez e violência a uma personagem de tal estatura moral e artística
soou-nos totalmente paradoxal. Ainda mais desprovida de base nos pareceu essa versão
oficial, quando elucidada através de expressões vagas como" recordações", "algum amor de
rapaz" ,além do mais inteiramente deslocadas da situação psicológica, parecendo, antes,
destinadas aconferir aJules um posicionamento heterossexual que eliminasse a possibilidade
de qualquer contestação dessa normalidade pré-estabelecida.

Outros trechos, contudo, dão-nos conta da circulação de uma insidiosa maledicência,
apreensÍvel no, e não obstante o, indefinível de seus conteúdos.

o sacrifício de Jules ea obscura história dD crime em que Padre Marcel perdera a
vida, permanecem lembrados no recolhimento de Carcassone, viajando embora em
tom de segredo, de ouvido em ouvido, de casa em casa, suscitando reflexões e
dDminando os sussurrados comentários do Departamento, espalhadDs ereespalhados
àfeição de cinzasao vento. (...)E osangrento episódio, ainda que naaparência, sepulto
no olvido, vive nas consciências, tresandandD em cochichos ereticências. (...) Embora
o inusitado incidente sofresse, de boca em boca, censuras emexericos, desnaturado por
impressões fanáticas efantasíosas. (...) (Monique) se desfaz em lamentação contra a
cidade em que éestrangeira, contra os erros da sociedade, relembrando dramas alheios
que são, aliás, quanto ela o afirma, constantemente trombeteados Pfr Francine
Lucaste, conhecida colecionadDra de segredos, repertório ambulante de todas as
novidades, ou as bisbilhotices dD avoué Guigue Quéfelec, o ''espírito sutil de Carcas
sone". TudD isso não lhe agrada mais, ela não poderia suportar outra vez. (...)
Realmente, - argumenta ele (Florian) então, - épreciso evitarcertasfiguras da cidade,
prevenindo derrames de maledicência (...) (pp. 84·87)

Esse conteúdo impronunciável da versão popular, que (o leitor já deverá ter percebido)
traduzíramos como decorrência da percepção coletiva de uma vinculação homossexual,
permaneceu - por falta de maiores evidências e, principalmente, pelo risco de constituir
apenas uma projeção nossa - igualmente impronunciado. Mesmo o fato de havermos
encontrado outros leitores que participaram do nosso ponto de vista, embora sem que o
houvéssemos expressado, não nos demoveu de nossa reserva, não só porque, àquela altura,
ainda desconhecíamos os textos de Abraham, mas também porque, de qualquer maneira,
considerávamos irrelevante essa menção. Portanto, devemos agora explicitar como, a partir
de determinada altura do nosso trabalho, decidimo-nos a dar corpo a uma série de informa
ções que, antes, havíamos classificado apenas como especulações plausÍveis;157 não para

157 Muito dessa atitude pode ser atribuído ao fato de havermos, já antes, incorrido em suspeita
semelhante, relativamente a uma situação ambígua criada pelo enredo de Le Vicaire desA rdennes,
uma obra da juventude de Balzac, e com um desfecho inteiramente surpreendente. Para uma
avaliação, reproduziremos parte do trecho responsável por essa nossa impressão, quando M.
Joseph, jovem seminarista de vinte e dois anos, depois de haver solicitado ao bispo sua ordenação
o mais cedo possível, passa a ser cumulado de deferências por parte deste: "...Nesse momento, o
bispo dispensou seu secretário. Nunca se teve conhecimento da cena que se passou entre
Monsenhor e o jovem. M.Joseph reapareceu na sala das ordenações acompanhando Monsenhor.
M. de Saint-André conferiu-lhe o subdiaconato e retirou-o do seminário; alojou-o no bispado,
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preencher a necessidade de enquadrar Jules na peculiar classificação de Abraham, para a
qual, aliás, ele já se prestara de maneira bastante expressiva, mas, sim, para dar conta de
subsídios da Comédia Humana que promovem o plausível de nossas especulações a um grau
de realismo, cuja avaliação gostaríamos de deixar a critério do leitor.

Essa cumplicidade que a 'Comédia' oferece, transformando-se em texto complementar
de um discurso de natureza tão polêmica, é que reforça, em "nosso" autor, a identidade por
ele próprio reivindicada. Aqui, por exemplo, guiados por idéias inteiramente intuitivas,
encontramos significados que transcedem o texto e são dispensáveis para a compreensão do
enredo, cuja origem deve ser buscada ou em uma história real, ou na realidade dos fantasmas
do próprio autor, mas que, indubitavelmente, estabelecem um comprometimento entre as
duas autorias.

Antes da localização, na 'Comédia', do texto cuja aproximação com a psicografia permite
dar continuidade a essa nossa particular leitura, torna-se indispensável biografar a figura
principal, que o condiciona. E é essa uma das personagens mais extraordinárias de Balzac,
Jacques Collin, conhecido por Vautrin na pensão fami,liar, onde moram tanto ele quanto o
pai Goriot. Ele é um forçado, evadido, homossexual. E nesse romance que procura seduzir
o jovem estudante Rastignac, prometendo-lhe, para tanto, uma fortuna. Recapturado pela
polícia, é de novo detido e levado à prisão. Aí, toma-se de amizade por um belo forçado
chamado Teodoro Calvi, cuja graciocidade de maneiras lhe vale o apelido de Madalena.
Foragido, ainda uma vez, Vautrin massacra o abade Carlos Herrera, agente secreto do rei da
Espanha, apodera-se de seus papéis, veste sua sotaina e passa um tanto devitriol no rosto para
tornar-se irreconhecÍvel. Chega o dia em que encontra, numa estrada, Luciano de Rubempré
com um buquê de flores amarelas na mão. Imediatamente se apaixona, esquecendo a bela

num local de acordo com os seus gostos; M. Joseph levou, aí, a mesma vida que no seminário, o
que espantou muita gente. O bispo testemunhou a esse jovem uma amizade, uma afeição
extraordinárias. O que há de mais espantoso, é que se chegou a acreditar que Monsenhor nada
soube da vida pregressa de M. Joseph, e que nada confiou a M. Joseph, quanto aos motivos que
o obrigavam a dar-lhe tantas provas de afeto. Espalharam-se os boatos mais absurdos. Toda a
cidade falou desse acontecimento; as mais belas damas acorreram ao círculo de Monsenhor, afim
de poderem rever M. Joseph; mas esse último nunca aparecia e, quando, por acaso, aí se achava,
seu humor severo, sua reserva glacial repudiavam as homenagens pelas quais tratava-se de abalar
sua pretensa virtude. Enfim, Monsenhor escreveu à corte de Roma para obter dispensas, e há
três meses o jovem foi ordenado padre. Quando ele pediu a primeiravaga que ocorresse, o bispo
fez vir uma folha, não havia disponibilidade; mas o secretário disse a Monsenhor que há muito
se pedia um vigário para a comunidade de Aulnay-le-Vicomte. Então, o jovem jogou-se aos pés
de Monsenhor para obter esse lugar. O bispo, refletindo sobre o nome de Aulnay-Ie-Vicomte,
exclamou: - Há coisas escritas no céu! Depois dessa palavra, Monsenhor está àmorte, a gota e a
ciática se combinaram com uma febre que não o deixou. Ele não pôde resistir às instâncias de
seu querido Joseph, e deu sua viatura, seu pessoal, seu secretário, para conduzir nosso jovem
vigário àAulnay. Ap6s a partida de M. Joseph, o bispo não pronunciou seu nome, mas, muitas
vezes, seu olhar busca o jovem, principalmente quando ele piora. Os eclesiásticos que, como eu,
conhecem as manobras das paixões humanas, admiraram a astúcia desse jovem ambicioso, e não
duvidamos da conduta que adotará em Aulnay", etc. (Le Vicaire des Ardennes. Ed. Michel Lévy
Fn~res, Paris, 1866, pp. 74-76.) 56 no final do romance, se esclarecerá o equívoco a que fora levada
a percepção social, quando nos será dado saber que uma paternidade inconfessável escondia e
explicava a extremada afeição do bispo pelo jovem seminarista.
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Madalena e Rastignac. Rubempré éum tipo de literato frívolo, maleáve1, adaptado àperversão
jornalística, alma vazia que, em Ilusões Perdidas, sacrifica Eva e David e o amor da família ao
seu egoísmo de querer destacar-se no mundo.

Foi fácil o pacto entre oforçado e ofolhetinista. Vautrin, transfigurado no abade espanhol,
vai fornecendo o dinheiro necessário para Rubempré ombrearna alta sociedade; quer, através
dele, governar e dominar na esfera que lhe está interdita. Mas Luciano apaixona-se por uma
judia, Ester. Chega, então, a cena em que o fa\so padre, para conhecer aquela que merecera o
amor do seu protegido, dirige-se àsua casa. E justamente o trecho que objetivávamos com
todo esse preâmbulo. Ester, desacordada após tentativa de suicídio, não podia atender à
campainha. O padre insiste e, não obtendo resposta, resolve forçar a porta. Esta cena é-nos
assim descrita pelo narrador:

Um homem, envolvido numa capa até os pés, com intenção evidente de ocultar o traje
ou a qualidade, apeou-se e perguntou por Ester... quando o visitante subia os degraus, a
porteira notou as fivelas de prata que lhe adornavam os sapatos e julgou enxergar a franja
de um cinto de sotaina. (CH VaI. IX, p. 38 Emc)

Na mediunidade, quando padre MareeI procura seu amigo Jules, lê-se:

Como que indiferenteàpequena multidão quese derrama nascalçadas, embuçado
em escuro mantel que o envolve de todo, na intenção evidente de ocultar o traje, um
homem encaminha-se agitadamente para o varandim. Aperta na mão inquieta a
bengala de azevinho com castão de marchetaria em ouro, e, ao andar, equivocamente
deixa ver os escarpins com fivelas de prata, além da franja de um cínto de sotaina que
lhe revela a qualidade. (p. 23)

Emergindo de uma cena idêntica, em que alguém procura, com insistência, outrem que
não ouve - Ester, impossibilitada pelo desmaio, e Jules pelo som de seu próprio violino -, a
impressionante semelhança desses textos traz-nos uma associação de conteúdos ainda mais
valiosa que a de estilos.

Não haveria nessa transposição de tantas configurações paralelas um substrato real que
houvesse servido de modelo? Afinal, a quem busca padre Herrera em casa de Ester, senão a
seu próprio protegido Luciano? Damesmaforma, padre MareeI, em momento idêntico, busca
Jules, de quem houvera sido preceptor, versão que, em relação à outra, poderíamos chamar
de moralizante. Contudo, essa moral desaparece numa retrospectiva do próprio enredo, se
lembrarmos, aqui, o pesadelo de assalto e crime em que padre MareeI vê-se, juntamente com
Jules: "Jules, meu amigo, creio que chegamos do passado errando a quatro mãos pelo
caminho" ... (p. 35)

Anulada a única discrepância que distinguia as personagens, as associações aparecem
homogeneizadas, não se podendo mais considerar decorrentes das nossas intuições, mas
oriundas da interpolação de textos complementares. A última palavra não mais cabe a nós
outros, e, agora, nem mesmo aos impronunciáveis do romance, mas, sim, ao próprio Balzac.
Comparsas nas identidades - dois padres, dois artistas -, acumpliciados na criminalidade e,
agop, sem dúvida, suspeitos de uma amizade particular.

lamos encerrar essa dimensão do retrato, quando nos ocorreu uma pequena passagem da
vida de Balzac, relatada por Billy,15S que agora nos ressurge como uma intrigante, porém
sugestiva indiscrição: em 1836, quando de sua primeira visita à Itália, Balzac levou consigo

158 Billy, André. Op. cit., p. 180.
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Caroline Marbouty, que lhe havia sido apresentada por "seu" ex-amante, Jules Sandeau. Por
certas razões pouco esclarecidas, ela viaja incógnita, em trajes masculinos. Cinco dias após
deixarem Paris, em diligência, Balzac e Caroline, aliás "Marcel", cognome que ele havia-lhe
conferido, alcançaram Turim peloMont-Cénis. Na Grande Chartreuse, os monges recusaram
àviajante disfarçada a entrada no mosteiro, e acrescenta-nos Billy: "estranha história, essa
fuga ridícula, em companhia de uma musa departamental travestida em homem".

Mais estranha ela nos parece por envolver Jules Sandeau, que, como vimos (ver pp. 109
e 110), teve, em 1835, uma ligação comBalzac, cuja atmosfera foi rotulada por muitos críticos
como homoerótica.

Nessa espécie de retorno de um possível recalcado, que vimos percebendo no texto, a
incidência dos nomes MareeI eJules, apreendidos a partir da biografia de Balzac, vem adensar
ainda mais aquela" atmosfera" .159

Como prometemos em nossa nota introdutória, examinaremos a personagem não
apenas nos limites do retrato que habitualmente traça o autor, em sua apresentação, mas na
extensão de todo o enredo à medida em que reflexos de sua criação sejam apreendidos na
obra de Balzac ou, mesmo, em uma documentação histórico-literária e biográfica.

Depois de sua fisionomia, o romancista pormenoriza-nos o traje. Jules é parisiense,
vestindo-se sob os ditames da moda da capital, haja vista o uso das calças, introdução recente;
mas está em casa, e talvez por isso use baetilha, uma lã simples, nacional, sem mescla de
merinó, que, à época, era de procedência estrangeira. Acresce ainda o fato de que essa relativa
modéstia justifica-se em se tratando de um "porcionista de música, em Paris" (p. 33);
portanto, um rapaz de recursos até certo ponto limitados.

Para avaliar, na dimensão do próprio romance, a coerência dessa configuração do status,
basta aqui estabelecer um confronto com o traje que o dr. Barrasquié enverga em dia de
festa, um "casacão de merinó". (p.27) Como Jules, surpreendemos algumas personagens da
Comédia Humana usando o mesmo tecido, a baetilha, no interior de suas casas e a título
de sobriedade. Nosso primeiro exemplo é da História da Grandeza e da Decadência de
Cesar Birotteau: "Cesar Birotteau ficou encantado com a requintada cortesia de Molineux,
a quem encontrou de chambre de baetilha parda, cuidando do leite colocado sobre um
pequeno rescaldo de lata a um canto da lareira e a água borrenta que fervia numa tigela de
terra escura e que ele derramava em pequenas doses na cafeteira". (vol. VIII, pp. 395/396
CB) Na mesma obra, a mesma personagem irá procurar em casa seu advogado: "O
perfumista encontrou Derville enrolado num chambre de baetilha branca, junto à lareira,
calmo e grave como todos os advogados habituados às mais terríveis confidências". (CH
Vol.VIII p. 484 CB)

Em O Deputado de Areis, Balzac, para mostrar-nos dois velhos usurários, o conde de
Gondreville e o notário Grevin, assim no-los descreve: "O par de França passeia em seu
jardim, o antigo notário no jardim do pai de Malin: os dois envoltos em baetilha, juntando
escudo sobre escudo". (CH Vol. XII p. 252, DA)

159 Fazendo de Jules um violinista, a autoria mediúnica leva ainda mais longe as associações
possíveis; quando ele afirma, em carta a madame Hanska, ser ComiJules Sandeau músico (Conti,
e'est Sandeau en musicien) , associa a imagem desse seu amigo a Liszt, de vez que a personagem de
"Beatriz" tem seus melhores traços tomados àquela grande figura da música. (t. II, p.160, 15-16,
mai 1843, Lettres à l'Étrangere).
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Sainte Beuve dizia que o sr. de Balzac tinha o dom da cor e, por isso, seduziu os pintores
que viam nele um dos seus, transplantado e um pouco extraviado na literatura.

Em dois dos nossos três exemplos acima, a cor da baetilha é citada, sem incluirmos a da
mediunidade que é azul; o autor, aliás, já nos havia mencionado os sapatos furta-cor.

Lemos em Jean Robiquet160 que, quando o Imperador declarou ser necessário dar
trabalho aos tecelões de seda e bordadores, todos tiveram de obedecer a esse ditame; e, nas
festas da corte, via-se o estranho espetáculo de Augereau, em calças de seda branca, e Junot,
num fraque furta-cor.

Pelo visto, essa cor exótica gozava, de fato, à época, de uma predileção marcante.
Pudemos vê-la em um boudoir de Uma Filha de Eva, e numa saia de tafetá, em Um

Conchego de Solteirão:

NUM DOS MAIS belos palácios da rua Nova dos Maturinos, às onze horas e meia da
noite, estavam duas mulheres sentadas em frente à lareira de um boudoir, forrado desse
veludo azul de reflexos suaves e furta-cor que a indústria francesa só nestes últimos anos
conseguiu fabricar. (CH VoI. II p. 517 FE)

Após essa alusão à suposta paternidade de Ágata, Hochon quis sair; mas, a velha
senhora Hochon, mulher ainda empertigada e seca, com uma touca redonda, e empoada,
uma saia de tafetá furta-cor, de mangas justas, e os pés enfiados em chinelas, soltou a
tabaqueira em cima da mesinha e disse: (CH V01. VI P.136 CS)

o exemplo que encontramos para ilustrar a calça, em lã de nervura, confirma, precisan
do-a, a cronologia. O romance é A solteirona, transcorrido de 1816 a 1836, e a personagem
é du Bousquier, que, segundo nos diz o enredo, foi empreiteiro de víveres para o exército
francês, de 1793 a 1799 (CH, VoI. VI, p. 455 Solt):

Durante muito tempo du Bousquier manteve o uso da roupa que estava em moda no
momento de sua glória: as botas de canhões, as meias de seda branca, a calça curta em lã
de nervuras cor de canela, o colete à Robespierre e a casaca azul. (CH VoI. VI, p. 455,
Solt.)

Em decorrência das informações a serem necessariamente aproveitadas em outras partes
do nosso estudo, a personagem se eclipsa provisoriamente do texto, reaparecendo em função
de novos elementosde interesse, quando, às folhas 49, estamos numa altura do enredo em
que o padre, finalmente, consegue fazer-se ouvir e é recebido pelo moço. Os dois estão a sós
no solar. O casal saíra a passeio, e a criadagem fora dispensada para os festejos da Páscoa. O
padre confidencia ao amigo um pesadelo que tivera à noite e que o perturba como uma
premonição. O rapaz tenta acalmá-lo com ponderações sensatas e resolve descer à adega
para apanhar o vinho que oferecera ao visitante. Enquanto isso, um vulto abeira-se do padre
e ataca-o, este se defende, mas, na luta, é atirado pelo escancarado da janela: "Na instanta
neidade da trajetória deixa ainda, suspenso no ar, um derradeiro brado de angústia: 
Jules!?" ... (p. 44) Faz-se uma roda de espectadores em torno do morto. As pessoas interro
gam-se mutuamente. Ele pronunciara o nome de Jules.

160 Robiquet, Jean. La Vie QuotidienneenFranceau TempsdeNapoléon. Ed. Hachene, Paris, 1942,
p. 161.

É a partir de então, às folh
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Éa partir de então, às folhas 49, que retomamos nossa análise:

- Ele falou! lules! Pronunciou um nome... lules. ..
- lules!lules!lules!... prorrompem acusadores às dezenas.
- lules pode ser o assassíno!
- lules deve ser o assassíno!
- lules é o assassíno!
Solta-se o calhau pequeníno na trílha da avalanche:

Esse é um procedimento romanesco que Balzac utilizou com freqüência, após tê-lo
adotado de Walter Scott, e que está claramente definido numa página de Wa'verley:

Devo lembrar ao leitor a trajetória de uma enorme pedra que um estudante desocu
pado faz rolar do alto de uma montanha; a pedra desce a princípio lentamente (...); mas
quando ela atingiu toda sua força de impulso e se aproxima do término da sua carreira,
precipita-se como o raio (...) Tal é o desenrolar de uma história como essa...

Destacamos porse tratar de uma nota tomada àedição Garnier, no final do seguinte trecho
de Os Camponeses:

Da esfera camponesa, vai, pois, este drama elevar-se até à alta região dos burgueses de
Soulanges e de La-Ville-Aux-Fayes, curiosas figuras cuja aparição no enredo, em vez de
travar o desenvolvimento deste, irá acelerá-lo, como as aldeias apanhadas pela avalancha
tornam mais rápido o seu curso. (CH Vol. XIII p. 201, Camp.)161

Àavalanche segue-se uma tromba: "Brados instigadores partem uníssonos da conturbada
assembléia. Ululos de ódio erguem-se na multidão que se precipita em tromba para a porta
do solar". (p. 49)

Designando uma tropa, em L'Excommuníé, a imagem comparativa é idêntica: "Au
momentou lebarons'élançaít, on apperçutducôtédeSaínt-Sym:phoríen un nuagedepoussiere
qui sui'vait le bord de la Loire a'vec la rapidité d'une trombe" .162

Em 'César Birotteau', a multidão e a tropa estão reduzidas a duas pessoas, mas a expressão
I
e a mesma:

A fisionomia de Francisco Keller tornou-se afável; evidentemente, quis ser amável,
olhou para a roseta vermelha do perfumista, recuou, abriu a porta do gabinete, mostrou
lhe o caminho e ficou durante algum tempo a conversar com duas pessoas que haviam
subido correndo pela escada com a violência de uma tromba. (CH VoI. VIII, p. 493, CB)

O nosso terceiro exemplo - trovões - encontra similar originado igualmente de uma
tentativa de linchamento, fornecendo, aliás, para a construção da cena mediúnica, semelhan
ças de uma intrigante expressividade:

161 Citado por M. Bardeche: Balzac romancista, edição abreviada, p. 36. Ed. Garnier, Les Paysans,
p.258.

162 No momemo em que o barão avançava, percebeu-se para os lados de Saim-Symphorien uma
nuvem de poeira que acompanhava a margem do Loire com a rapidez de uma tromba.
(L'Excommunié. Ed. Michel Lévy Freres, Paris, 1866, p. 116.)
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De todos os lados estala estarrecedora rajada de imprecações. A rua parece
canalizar ribombos de imensos trovões, enquanto opopulacho, entontecido, figura-se
colméia que se alvoroça. (p. 50)

A vítima do atentado é, no exemplo, o pintor José Brideau, de Um Conchego de
Solteirão: "Nesse momento, um clamor partiu da extremidade da cidade e cresceu seguindo
a direção da Grande-Narette, como o ribombar dum trovão". (CH VoI. VI, p.167 CS)

Voltando ao nosso exemplo, o comparativo com uma colmeia fornece exaustivos
similares. Em Seráfita:

Ao pé das montanhas de Jarvis, encontra-se a aldeia, composta de duzentas casas de
madeira, onde vive uma população ali perdida, como, numa floresta, essas colméias de
abelhas que, sem aumentar nem diminuir, vegetam felizes, vivendo a sua vida no seio de
uma selvagem natureza. (CH VaI. XVII, p. 114 Ser)

A frase seguinte é de Luís Lambert:

A antropogenia da Bíblia não é senão a genealogia de um enxan1e saído da colméia
humana que se instalou nos flancos montanhosos do Tibete, entre os píncaros do Himalaia
e os do Cáucaso; (CH VaI. XVII, p. 57 LL)

E, em O Deputado de Arcis:

Quando chegavam à praça, de comum acordo paravam e olhavam os habitantes de
Arcis que zumbiam em frente ao castelo, como abelhas que voltassem à noite para o
caniço. (VaI. XlI, p. 230 DA)

No capítulo XI, "Do Perigo que se Corre Dentro da Própria Casa" (p. 53), Jules, para
sua surpresa, ao voltar da adega, não mais encontra o amigo que o esperava no salão. O
autor faz aqui o detetive:

A poltrona em que se acomodara jaz revirada. Há, na desordem dos móveis,
alarmantes indícios. Sobre o tapete em desalinho, à chama do lampião bruxuleante,
surpreende um farrapo de batina. Um pouco além, entre a poltrona e o tremó, o
conhecido crucifixo de PadreMarcel,jáia singularem madrepérola eprata, qualesguia
seta, aponta em direção da janela. (p. 54)

Em 'César Birotteau', quando Constança, após um pesadelo, acorda no meio da noite e
não encontra o marido em sua cama, sai, apavorada, a procurá-lo pelos cômodos da casa:

A sra. Birotteau julgou ver uma luz fone napeça que prec~dia seu quano e logo pensou
em incêndio; mas, ao avistar um lenço vermelho, que lhe pareceu uma poça de sangue
derramado, a idéia dos ladrões dominou-a por completo, principalmente quando ela
pretendeu ver vestígios de luta na maneira pela qual estavam colocados os m6veis. (VaI.
VIII, p. 329/330 CB).
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Nas Mémoires des Sanson163 aparece, na apreciação de um fato, seguramente constatado,
aquilo que nos dois exemplos acima tem apenas um caráter específico e subjetivo. A
semelhança é notável, a enérgica resistência oposta por um condenado deixa no quarto a
mesma desordem e os mesmos vestígios de luta: "La chambre de Lally portait les traces de
la lutte dont elle 'venait d'être le théatre. La table était renversée, les papiers épars sur le
plancher, les chaises brisés, le lit en désordre" .1 64

>,
,}- ,~

À página 55, a precária luz vem apenas velar o ambiente e, ao destacar uma cena de
trágica beleza, convoca-nos a uma outra pesquisa histórica: "Agora, o populacho encami
nha-se para ele e as tochas, em muitas mãos, assemelham-se a espantosos borrões em amarelo,
na meia-luz do saguão empapelado".

Essa iluminação rudimentar tem registro em outras passagens do livro.

UM TOCHEIR O, trazido não se sabe de onde, vem iluminar a fisionomia do
acidentado, que se marmoriza, fixando nos traços o estarrecimento e a surpresa
indeléveis à morte. (pp. 47/48.)

Em tomo do veículo, semelhando cabeleiras de chamas saltitantes, correm tochas
entre motejos ou na repetição do alegre estribilho:

L'on danse comme il faut... (p. 301.)

A luz da lua, até a metade do século xvrll, havia sido o elemento principal da
iluminação pública, pelo menos na província.

Paris já conhecia o luxo dos revérberos, dos quais aliás era mais elogiado o aspecto
decorativo que a utilidade. A quantidade de lanternas projetava sombras estranhas que se
somavam àquelas naturais da noite, dando um aspecto de antro às mas mais pacíficas. As
pessoas precavidas permaneciam em suas casas.J65

A coerência histórica das construções cênicas ilumina Carcassone com igual elementa
ridade. À págil2-a 22, mostra-nos: "De raro em raro, suspensas em arcos, lanternas de precária
iluminação". A página 69: "Rebrilham, àluz débil dos lampiões públicos, metais de fardas,

163 Memórias do carrasco de Paris, redigidas por Balzac em colaboração com Lhéritier de l'Ain, e
publicadas em 1830. Foi uma carta de Marc Saint-Hilaire a Dutacq que permitiu a identificação
da parte feita por Balzac, a qual foi, depois, incluída nas obras póstumas do romancista, sob o
título de Recordações de uma Pátria. (Balzac, OeuvreJ diverJes, Paris, Conard, 1935; Vo1. I, p. 472
e ss.). No exemplo em questão, e nos subseqüentes que iremos citar no decorrer de nosso
trabalho, os indícios, a nosso ver confirmadores da autoria de Balzac, resultam, apenas, do
confronto das Mémoires com a psicografia, portanto independentemente de toda preocupação
com o reconhecimento crítico consagrado.

164 O quarto de Lallytrazia os vestígios da luta de que acabava de ser o teatro. A mesa estavavirada,
os papéis espalhados no chão, as cadeiras qu~bradas, o leito em desordem. 0101. 2, Tomo N, fls.
152 Naumbourg, chez G. Paetz, Libraire - Editeur 1863)

165 Burnand, Robert. La Vie Quotidienne en France en 1830. Ed. Hachette, Paris, 1943, p. 45.
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agaloados de chapéus, nudezes de espadas". Na página 204, a lanterna que ilumina o idílio
de Renet e Constance emite um jorro de luz alaranjada e não afugenta as sombras azuis das
árvores. E, na página 302, quando Renet volta do albergue à casa, "Na corrida, lanternas
públicas passam-lhe em sucessão ante os olhos por borrões amarelos, as sombras fundas
envolvem-no" ...

Em seu verbete Illumination, a Enciclopédia Larousse acrescenta-nos que os lampiões
e as tochas eram os únicos meios de iluminação, e que o uso destas últimas só pouco a pouco
foi abandonado como constituindo um perigo no meio do povo; e que entretanto, ainda
foram usadas sob a Restauração e no reinado de Luís Felipe.

Por vezes, a pretensão dos textos não se limita apenas aos costumes, em obediência a
uma temporalidade histórica, mas vai além, reproduzindo-nos, até mesmo, as observações
complementares registradas em nossas fontes:

Um executante da justiçapopularcomfisionomia de cocheiro, de látego empunho,
dá-se de zebrar as costas a um destes, mas surge ao lado o baixote retaco com grande
lume aceso, eao se encostar alguém com estouvamento, eis que a tocha escapa sobre os
maniftstantes possessos, incendiando o jaleco do homem do chicote. O tumulto é
maior. O chama-humanapõe-se a correr àderiva, esfregando-sepelasparedes, esbafo
rido a bater-se, brandindo as mãos que dão a idéia de agitar aspersórios de labaredas.
(p.65)

No capítulo XII, "Uma folha arrastada no turbilhão", é utilizada por duas vezes a
expressão "vapores" para descrever-nos os efeitos nefastos da bebida.

Brutamontes, a mostrar que aconsciência se lhefora nos vapores alcoólicos,franze
os lábios com /Uria, vê a tira da sotaina, arrebata-a de um golpe e, triunfalmente,
exibe-a a bracejar em ímpetos de ódio. (p. 57) (...) Vertidospelo alambique do coração,
os vapores do vinho fermentam as artérias, conjugando fanatismos e deformações
mentais correlatos ao misticismo da véspera eà orgia pagã do dia: (p. 64)

Expressão usual em Balzac:

Os vapores do vinho de cidra servido pelo patriota a Coupiau, durante a passagem da
pequena tropa, tinham conseguido obscurecer a inteligência do condutor... (CH VaI. XII,
p. 371 Bret. 1799.) (...) A embriaguez, o amor, o delírio, o esquecimento da vida, reinavam
nos corações e nas fisionomias, estavam escritos nos tapetes, expressos pela desordem, e
punham diante de todos os olhares tênues véus que lhes faziam ver no ar vapores
inebriantes. (CH VaI. XVp. 68 Pon.) (...) Através os vapores dum certo número de garrafas
e de cálices de diversos licores, Giroudeau mostrou a Filipe, no palco, uma pequena, gorda
e ágil corista... (CH VaI. VI p. 43 CS.) •

A onda de povo dá seqüência ao seu trágico mister:

No jardim os homens, em ajuntamento, despedaçam vasos e vidraças, mutilam
estátuas, quebram peanhas epúcaros de flores. Centenas de pés calcam o gramado e
fazem crepitar osaibro das aléias. Um mocho, assustado, crocita no rebordo do muro
ealça vôo, ruflando as penas no ar noturno. (p. 57)
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Aqui o que nos retém é o mocho, ave de mau agouro, que, precedendo a morte da
personagem, vem confirmar esse caráter supersticioso.

Balzac acreditava no sobrenatural. A prova disso não está nos contos fantásticos
reunidos nos Estudos Filosóficos, que constituem uma concessão à moda da época e são, de
certo modo, a continuação do roman noir, de que o 'romancista, em suas obras de
mocidade, se mostrou admirador e inlltador. São muito mais convincentes, a esse respeito,
certos trechos de seus romances "realistas" em que freqüentemente nos surpreendemos
com a intronlissão de forças nlisteriosas. Em A Bretanha em 1799, o autor multiplica os
presságios e atribui significações estranhas a toda espécie de sinais. A srta. du Verneuil,
primeiro tipo, em literatura, da espiã encarregada de seduzir o ininligo e que termina
apaixonando-se por ele, mete-se em toda espécie de empreendimentos arriscados semsentir
o mais leve receio, mas estremece ao ouvir um crocitar de corvo, e Balzac, naquela sua
peculiar maneira de enunciar um paradoxo como se fosse uma lei da natureza, comprovada
pela experiência, observa:

"À semelhança de todas as almas fortes, teve um canto de coração para as supersti
ções" .166

Em Um Caso Tenebroso, a mesma temática nos aproxima ainda mais: "Uma pêga voou
bruscamente entre os de Hauteserre e Michu, e este, supersticioso como a gente primitiva,
julgou que ouvia soarem sinos de um ofício mortuário". (CH VoI. XII p. 137 Ctn)

Acreditamos ter sido feita uma distinção da categoria de nossa ave como indivíduo
dentro de sua espécie, através de um recurso interessantíssimo. De início, façamos um
paralelo com a seguinte frase, da página 163: ..."não voltei para a toca, imitando os mochos
e as corujas" ...

Aí, uma diferenciação já se estabelece, mas, no segmento de frase "mocho assustado",
que nos propusemos examinar, essa distinção é muito mais rigorosa.

Num artigo da Revue de Deux Mondes, de 15-12-1856, Eugene Poitou assinala a vaidade
verdadeiramente fabulosa de Balzac, que pretendia tudo abarcar com seu conhecimento,
querendo ser poeta, filósofo, moralista, reformador religioso, narrador épico; e, de maneira
bastante mordaz, o articulista assinala que, por haver esbarrado, um dia, em Geoffroy
Saint-Hilaire, ele se acreditou naturalista, e tratou de igual para igual Cuvier e Buffon.

Aqui, veremos emergir um naturalista, quando registramos seu esforço em nos precisar,
de maneira mais que sutil, a espécie sobre a qual disserta, utilizando-a em sua narrativa.

Instigados pelo adjetivo "assustado", aposto ao mocho, localizamos uma espécie de
coruja, a effraie, palavra cujo radical vem de effrayer, assustar, amedrontar. O nome que lhe
deram indica, segundo a Larousse, o quão assustadora é essa ave noturna de rapina, e,
continua o verbete, é uma ave de mau presságio. Daí atribuírem uma outra origem
etimológica ao vocábulo, que é provável seja uma corruptela do latim proessaga. Diz-nos
Buffon que, ao voar, ela emite diferentes sons desagradáveis, os quais, junto à idéia da
vizinhança de cemitérios e igrejas, e, ainda, na obscuridade da noite, inspiram horror e medo
às crianças e às mulheres, e mesmo aos homens, também eles sujeitos a idênticos preconceitos
e crendo em almas do outro mundo e em maus agouros. Eles olham a effraíe como um
pássaro fúnebre, como o mensageiro da morte, e crêem que, quando pousa sobre uma casa
e emite um som diferente do habitual, é para levar alguém ao cemitério. No nosso exemplo,
o autor não só se serve da palavra 'assustado', (effraye) para determinar a espécie de coruja,

166 Ránai, Paulo. Op. cit., pp. 74-75.



164 Osmar Ramos Filho
OAv

como carreia, na própria história, sua função mítica de ave de mau agouro. Jules será
linchado; o mocho assusta-se e crocita, alçando vôo, com a invasão da casa pelos seus algozes.

Não menos interessante, por outro lado, é a palavra'dilemática', que vemos à página 60:
"Sofre a situação dilemática"... De um domínio de definição da lógica, ela aparece em Balzac
colocada em grifo pelo próprio tradutor, certamente para assinalar a excepcionalidade de
seu emprego: "Eis, portanto, o sentido dilemático dessa crise:" (CH VoI. XI, p. 388 Bur)

o título do capítulo XIII, - "A Faísca sobre a Pólvora" (p. 60) - reedita o do XIV de
Albert Savarus (CH VoI. II p. 174 AS). Nele, têm prosseguimento as cenas do linchamento.
Lamentamos mutilar esses trechos magníficos. Seria preciso citá-los por inteiro para
conservar sua intensidade dramática. Cada pormenor tem sua tonalidade, éverdadeiramente
uma pintura extraordinária. A figura humilde do musicista em meio ao povaréu torna-se
um símbolo da coragem, evidenciada pela inocência diante da morte. Brados ecoam, aqui e
ali, de acordo com o deslocamento das personagens. As imprecações, os gritos, atravessam
a atmosfera já repleta do ruído formidável e surdo do tropel humano, das gargalhadas, das
exclamações enfurecidas. Que variedade de sons e tons! Os traços descritivos, lançados ao
acaso pelo narrador, têm sua linguagem. São como réplicas às palavras dos figurantes. O
realismo une-se à poesia e confunde-se com ela. Nosso olhar orienta-se espontaneamente,
experimentam-se mil sensações diante desse espetáculo imenso, como se os acontecimentos
decorressem sob nossos olhos; crê-se assistir, pessoalmente, à cena.

O primeiro parágrafo inicia-se com uma exclamação: "ARREDA! Arreda! - ordenam
os detentores de Jules. E o povo afasta-se aos magotes, como à passagem de um cortejo de
execução, para deixá-los seguir" (p. 60). Repete-se aqui, de maneira algo modificada, a cena
da tentativa de linchamento de José Brideau, em Um Conchego de Solteirão, onde, entre
tanto, aquelas exclamações não partem de populares, mas, sim, dos policiais que o resguar
dam do próprio povo: - "Arreda! Arreda! - disseram os guardas, que chamaram dois
companheiros para resguardar Brideau enquanto o conduziam". (CH VoI. VI, p. 167 CS)

Curiosamente, em languedociano, para se dizer Place! Place! usa-se arre dounc, (en
arribe donc) muito próximo, portanto, do português "arreda" .167

Uma comparação musical aparece no primeiro parágrafo da página 61:
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Os aniladas olhos do musicísta encaram na sombra, estranhamente, os carrascos
possessos e fremem, brilham, como nOS momentos apoteóticos em que arranca ao
violino um finale grandioso.

Poueigh, Jem. Le Falklare Des Pays D'ac. Ed. Payot, Paris, 1952, p. 40.
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o mesmo movimento aparece no romance Pequenas Misérias da Vida Conjugal,
justamente no início do capítulo que merece o título de "Onde se explica aftlicitàdos finais:"

Já meditou você sobre a profunda verdade que reina nesse 'final', no instante em que
o músico emite sua derradeira nota e o autor seu último verso, em que a orquestra dá sua
última arcada nos violinos, seu último sopro nos metais, em que os çantores dizem entre
si: "Vamos cear!" e os coristas: "que sorte! não está chovendo!" ...? (CH VaI. XVII, p. 660
Pmv)

Já em uma obra da juventude,Jane la Pále, o movimento é um crescendo: Enfin les deux
meres se forcerent de lui dicter la maniere dont elles devaient exprimer ses sentiments et les
graduer comme les 'crescendo' d'une sonate.168

Toda uma linguagem tomada a expressões bélicas,serve às intenções do autor em
valorizar os aspectos agressivos de que se carrega a cena. A página 61, "Os homens parecem
sair da terra como os de Cadmo. Vaias explodem, rugem blasfêmias. No desatino ateado,
atroam palmas comunicativas".

Cadmo é uma personagem semi-mítica, fundador de Tebas. Enviado pelo pai à procura
de sua irmã Europa, raptada por Júpiter, ao chegar à Beócia, mata um dragão e semeia seus
dentes, nascendo daí homens armados que, quase todos, se estrangulam mutuamente. Os
dentes do dragão e os soldados que se matam deixaram na literatura uma lembrança
legendária que os escritores rememoram freqüentemente. Em Balzac, começamos por
registrá-la em obras da juventude, onde aparecem alusões indiretas, nos romances L'Israélite
e L'Excommunié: ''Alors par le perron, par les trois fenêtres de la salle à manger, sort une
nuée de chevaliers: il semble que la terre en vomit, tant ils se precipitent avec célérité."169

- "Je suis 'vaincu, dit-il a'vec douleur, et nous sommes tous à la merci des moines! Ils ont
fait sortir de dessous terre une légion de chevaliers, d'archers, de combattants, et pour le
moment ce serait folie de les attaquer." 170

Na Comédia Humana, não se trata de simples alusão, mas, sim, de uma forma direta,
num elogio a Cuvier: ... "reergueu, como Cadmo, cidades com dentes" ... (CH VaI. XV, p.
27, l(on.)

A página 62: "Circundada de assuadas estridentes, sua voz se perde entre oS,clamores do
populacho que responde ao apelo, disparando cargas de injúria renovada". A página 63:
"Insolências e remogues, quais tiros de crueld~de, em duchas de palavrões, espocam no
combate do grupo humano contra o homem só."Apágina 64: - "Ojudas! O judas! - explodem
gritos formando outros gritos no coral regido pela loucura". E ainda à mesma página 64:
"Girândolas de exclamações estouram no frenesi dos amotinados como detonações de fogos
de artifício".

168 Enfim, as duas mães se obrigaram a lhe dit~. a maneira como elas deviam expressar seus
sentimentos e graduá-los como os 'crescendo' de uma.sonata. (Jane la Pâle. Ed. Michel Lévy Freres,
Paris, 1866, p. 126) .

169 Então pela escada, pelas três janelas da sala de jantar, sai uma nuvem de cavaleiros: parece que
a terra os vomita, de tal modo avançam acelera~amente. (L 'Israélite. Ed. Michel Lévy Freres,
Paris, 1866, p. 184).

170 Fui vencido, diz ele dolorosamente, e estamos todos à mercê dos monges! Eles fizeram sair de
dentro da terra uma legião de cavaleiros, de arqueiros, de combatentes, e no momento seria
loucura atacá-los. (L'Excommunié, p. 121)
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Ouçamos Balzac fazendo uso desse mesmo arsenal. Em A Fisiologia do Casamento:
"Qual é o pedestre de Paris em cujo ouvido ainda não caíram, como balas num dia de batalha,
milhares de palavras pronunciadas pelos transeuntes, e que não tenha apanhado uma dessas
inumeráveis palavras, geladas no ar, de que fala Rabelais?" (CH VaI. XVII p. 259 Fis.)

Em Esplendores e Misérias das Cortesãs: ..."-'Tu dás dinheiro à gente?' - perguntou
Fio-de-seda."

Estas três perguntas partiram como três tiros de pistola". (CH VaI. IX, p. 399 Emc)
Em História da Grandeza eda Decadência de Cesar Biroteau: "Os risos explodem, todos

se entregam à brincadeira lembrando-se de que, no dia seguinte, o trabalho reassumirá seus
direitos". (CH VaI. VIII, p. 464 CB)

Nosso quarto e último exemplo mostra uma semelhança ainda mais apreciável: "De
todos os lados partiram exclamações como foguetes duma girândola". (CH VaI. IV, p. 151
PG)

'f

Irrompe, àpágina 62, um carnívoro dos mais remotamente citados na obra balzaquiana,
cuja zoologia, segundo Abraham, comporta cinqüenta e três espécies dessa fauna, a hiena:
"A irresponsabilidade campeia, agora, irrefreável, e a sanha dos verdugos lembra matilhas
de hienas desenjauladas, famélicas, no festim da jângal".

De Le Centenaireé o nosso primeiro exemplo, e a metáfora é aplicada ao riso da própria
personagem que nomeia o romance: "Le cri d'une hyene qui trouve une proie longtemps
cherchée n'est pas plus sau'vage que le rire du sorcíer."171

EmA Musa do Departamento, a hiena aparece citada numas folhas esparsas do romance
Olímpi~, ou As Vinganças Romanas, que embrulhavam impressos remetidos a Lousteau
por seu Impressor.

Rónai esclarece-nos que os extratos do romance citado poderiam constituir uma amostra
do que eram os romances pseudônimos publicados por Balzac, na sua primeira fase, até a
idade de vinte e nove anos.

( ) Escapou-lhe, então, um surdo rugido de hiena...
( ) -Muito bem, julgávamos ter inventado recentemente os gritos de hiena! disse

Lousteau - A literatura do Império já os conhecia, punha-os mesmo em cena com um
certo talento de história natural, como o prova a palavra "surdo"... (CH VoI. VI, p. 357
MD)

Nosso último exemplo é de Um Contrato de Casamento:

Os naturalistas nos descreveram os costumes de muitas feras, mas, esqueceram-se da
mãe e da filha à procura dum marido. São hienas que, segundo o salmista, buscam uma
presa para devorar e que aliam ao instinto do animal a inteligência do homem e o gênio
da mulher. (CH VoI. IV p. 448 CC)

171 O grito de uma hiena que encontra uma presa há muito procurada não é mais selvagem que o
riso do feiticeiro. (Le Centenaire. Ed. Michel Lévy Freres, Paris, 1866, p. 282.)
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A Fisiologia do Casamento:
I, como balas num dia de batalha,
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Ao final dessa mesma página, mostrando-nos â reação instintiva de auto preservação da
vizinhança, registra-se a frase na qual uma palavra detém nossa atenção, 'rótulas':

Horrorizados e trêmulos os vizinhos ficham-se nas casas e espiam a medo,
amontoando-sepor trás das rótulas semicerradas, espavoridos, sobrepondo o instinto
de conservação ao socorro provídencial em causa alheía. (pp. 62/63)

Tanto o pormenor da janela quanto o 'voyeurismo que ele inspira exerceram no grande
romancista enorme atração:

Montefiori, personagem de As Maranas,

Reconheceu o sangue das Maranas no olhar que a rapariga com ele trocara através da
gelosia, no ardil de que ela se servira para satisfazer sua curiosidade e na última olhadela
que lhe dirigira". (CH VaI. XVI, p. 152 Mar)

O digno Pastel (de Ilusões Perdidas), inquieto com a desusada agitação, tinha aberto a
janela e, de pé, por trás das tabuinhas, dizia de si para si, vendo luz àquela hora em casa
dos Chardon: "que demônio haverá por lá?" (CH VaI. VII p. 92 IP)

Como detalhe arquitetônico, descobrimos rótulas nas janelas da pensão Vauquer, em O
Pai Goriot: "As cinco janelas abertas em cada pavimento são de caixilhos miúdos e
guarnecidas de gelosias erguidas de maneira diferente, de modo que não há simetria alguma".
(CH Vol.IV p. 17/18 PG)

'r
,~ 'lo

Como ficou flagrante no primeiro capítulo do livro, embora transcorrido na espiritua
lidade, apesar do caráter espiritista da obra, são poucos os elementos que poderíamos, a
rigor, classificar como pertencentes aos conceitos dessa doutrina. As filiações místico-reli
giosas de Balzac, sem dúvida um precursor da doutrina, as quais poderíamos enquadrar num
conceito amplo de espiritualismo, foram, até certo ponto, assimiladas e reinterpretadas
dentro da codificação kardequiana. Daí, muitas das suas idéias parecerem-nos familiares às
interpretações espíritas. Podemos anotar, como exemplo, a frase da página 64: "Poderosa
teia de estrias intangíveis congrega a invigilância das mentes na cegueira da possessão grupal".

A idéia assemelhada, que registramos em Ilusões Perdidas, muito embora traduzida em
uma metáfora que diríamos laicizada em relação à outra, deixa, como aquela, transparecer
suas raízes talvez martinistas ou mesmo swedenborguianas.

Luciano de Rubempré, em suas relações com a alta sociedade de Angoulême, havia
desenvolvido ao último grau o orgulho nobiliário e as vaidades aristocráticas. Previa o poeta
uma imensa fortuna na sua beleza, no seu espírito apoiados pelo nome e título de conde de
Rubempré:

As senhoras d'Espard, de Bargeton e de Mol1tcornet tinham-no seguro por esse fio
como uma criança aprisiona um besouro. Luciano só voava então num certo e determi
nado círculo. (CH VaI. VII, p. 340 IP)

Tomemos, agora, à mesma página 64, a frase de um popular, seguida do comentário do
narrador:
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- Abaixo o aristocrata, o espoliador de Deus!
Quem diz isso ziguezagueia passos, tropeça abatido pelo estimulante que julgara

ter bebericado em taça, quando, pelo contrário, deve ter feito do tonel o seu cálice de
Hércules. E com voz grave, qual se disparasse notas de oficlide, arremata o estribilho
da Carmagnole, como em plena Praça da Greve, ao crepitar da Revolução:

(~ leur santé btt'Vons
Vivent ces bons lurons!
Dansons la Carmagnole
Vive le son du canon... "

A um escritor que fazia consumo de imagens já feitas a mitologia fornece um tesouro
inesgotável; desde a obra da juventude não hesitará em aproveitá-lo a cada passo, falando
em "imobilidade de Niobe", em "beijos que farianl ciúmes àprópria Vênus" e mais tarde,
até nos romances mais modernos, mais cheios de realidade quotidiana, como Ilusões
Perdidas, a mitologia viria a se infiltrar. Eva, em carta a Luciano, exprime-se assim: -" O
nosso adorado David é, como Prometeu devorado por um abutre, um desgosto amarelo
de bico pontudo")72

Na psicografia, a comparação foi tomada de A Pele de Onagro, onde se encontra melhor
explicitada, fazendo parte das confissões de Rafael a Emílio Blondet:

Eis como tenho vivido! Chegava demasiado cedo ou demasiado tarde na vida da
sociedade; minha força teria sido, sem dúvida, perigosa, se eu não a tivesse amortecido
assim; o universo não se curou de Alexandre pelo Cálice de Hércules, no fim de uma orgia!
(CH VaI. XV, p. 147 Pon)

A referência é Alexandre, o Grande, da Macedônia, que teria morrido num festim, depois
de ter esvaziado um QOs cálices de tamanho descomunal, chamados 'cálices de Hércules'.

Vamos adiante:
À página 65: "Um executante da justiça popular com fisionomia de cocheiro, de látego

em punho, dá-se de zebra r as costas a um destes" ...
O verbo "zebrar" usado no texto, constitui um parâmetro cronológico da contempora

neidade do romancista, porquanto, de 1831, como consigna o Petit Robert, ele é ilustrado
no mesmo dicionário com um exemplo, que localizamos em Os Camponeses:

Quando o meu olhar curioso quis abranger a avenida onde o sol penetra apenas pela
manhã e à tarde, zebrando-a com seus raios oblíquos, a vista foi barrada pelo contorno de
um morro. (CH VaI. XIII, p. 19 Comp.)173

172 Rónai, Paulo. Balzac ea Comédia Humana. Ed. da Livraria do Globo, pp. 104-105, 1947.
173 No exemplo a seguir, retirado das Memórias dos Sanson, publicadas como já sabemos em 1830,

aparece o verbo 'zebrar' ,um ano pOrtaJlto antes da data consignada pelo Petit Robert: En
tournant l'angle d'une rue, il se trouva devant la maison de Pierre Brossier, avec son toitpointu, ses
fenêtres découpées en ogive et sa façade blanche zébrée de salives noirâtres (Mémoires des Sanson, VaI.
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Balzac esparze as emoções de suas personagens por todo o cenário de suas atuações.
Como se chegando a colocar em dúvida a inércia dos seres inanimados, parece esperar deles
um desempenho exorbitante de sua cOIl;dição de simples componentes decorativos, e acaba
por nos instalar a mesma expectativa. E exatamente a intenção que a psicografia imprime
ao parágrafo seguinte: "Apenas as carrancas engastadas na frontaria do solar, ante a cena
aviltante, permanecem impassíveis nos esgares de granito". (p. 65)

Comparemo-lo com este trecho de O Filho Maldito:

As figurinhas extravagantes estampadas no mármore daquela lareira, que defrontava
o leito da condessa, apresentavam caras tão grotescamente hediondas, que ela não se
animava a nelas deter seu olhar; tinha medo de vê-las moverem-se ou de ouvir um riso
estridente sair de suas bocashiantes e contorcidas. (CH VoI. XVI, pp. 8-9 Fm.)

Antes de transcrevermos o próximo parágrafo, gostaríamos que o leitor atentasse para
a avaliação que o romancista faz da cena de linchamento, por ele próprio elaborada, através
de uma dramática pintura das manifestações populares do período revolucionário:

A alma da França parecepalpitar ainda no domínio do Terror, na anarquia que
incendeia as consciências incautas. Dir-se-á que umafagulha174 retardada da fogueira
do vandalismo revolucionário lançara fogo nessas criaturas que já nem se recordam
das preces queproferiram, hápoucas horas, nos ofícios da fé. (p. 65.)

A partir do exemplo no romance Um Conchego de Solteirão, todas as passagens do
episódio, ocupando nada menos que cinco capítulos do início do livro, apareceram-nos como
a realização daquilo que, no enredo balzaquiano, se configura como o projeto de uma tela,
formulado pelo pintor José Brideau, logo após haver sido salvo, pelos policiais, das mãos do
populacho que intencionava igualmente linchá-lo. Vamos, pois, ao texto, um diálogo entre
o sr. Mouilleron, procurador do rei em Issoudun, e o artista:

- Oh! - disse o Sr. Mouilleron, comuma expressão de entendido - vi logo, pela maneira
como o senhor encarava a populaça irritada, que o senhor era inocente. Mas, apesar de
minha persuasão, pode estar certo de que, para quem conhece Issoudun, a melhor maneira
de protegê-lo era levá-lo, como fizemos. Ah! Que atitude altiva o senhor tinha!

- Eu estava em outra coisa - disse simplesmente o artista. - Conheço um oficial que
me contou que na Dalmácia foi preso em circunstâncias quase idênticas, ao voltar dum
passeio de manhã, por uma populaça revoltada... Essa semelhança me interessou e eu me
pus a olhar para todas aquelas cabeças com a idéia de pintar um tumulto de 1793 (...) (CH
Vol. VI, p. 170 CS)

1, Tomo I, p. 27) (Contornando o ângulo de uma ma, achou-se ante a casa de Pierre Brossier,
com seu teto pontiagudo, suas janelas recortadas em ogiva e sua fachada branca zebrada de vigas
escurecidas) .

174 Fomos encontrar em Uma Estréia na Vida, metáfora semelhante à que nesse trecho parece ter
nomeado o capítulo ("A Faísca Sobre a Pólvora"): "Os invejosos que os Moreau deviam tér em
Beaumont, emL'isle-Adam, em Maffliers, em Champagne, emN erville, em Chauvry, em Baillet,
em Moissel1es, tão bem glosaram, que mais de uma faísca daquele incêndio caiu sobre o casal
Moreau". (CH VI.II, p. 82 Ev.)
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Pondo, com esse exemplo, em execução a idéia de Brideau, a psicografia, que já não é
apenas o "como fazia Balzac", passa a especular também o "como faria".

'f

No penúltimo parágrafo do capítulo, mais uma vez nos parece bastante evidente a
inspiração espírita. Entretanto, se ela aí aparece, como veremos, não é forjando a idéia e sim
extraindo-a de um conteúdo hipotético, da sua criação original, que então se estrutura como
crença.

Para melhor o compreendermos, devemos confrontar oparágrafo mediúnico com o texto
de uma obra da juventude:

Alheia à horda de cúmplices invisíveis da espiritualidade inferior, que acorre,
ansiosa, das sombras das muralhas e torres da Cíté, revivendo dias medievais de
chacinas bélicas, a turba apinhada aperta o círculo, na ebriez despeiada. A violência
física e verbal, os urros eas contorções frenéticas revivem o sabá. O delírio atinge o
clímax. (p. 66.)

o romance da juventude é L'Excommuníé, naquela cena da excomunhão do conde
Ombert, que tem lugar em seu próprio castelo:

A ce moment les chants cesserent soudain, et le plus majestueux silence régna dans la
campagne; on eut dit que les murs même écoutaient, et que les ombres des ancêtres, planant
sur les jàrtifications, venaient assister à une cérémonie inouie dans les fastes de la famillie. 175

Encerrando o capítulo, uma alusão à linguagem pictórica que, de certa forma, reforça
nossa interpretação de todo o desenrolar do linchamento como um imenso afresco:

Jules é nau inerme a soçobrar nas ondas bravias do mar humano. Dentro efora
das almas, reínam as trevas. Estrelas surgem, assustadas, temerosas, trêmulas em seu
rebrílho: na paleta da noite existem, com certeza, os obscuros matizes que retocam as
cenas dolorosas. (p. (6)

o título do capítulo XIV, "O Judas", é o mesmo do primeiro de Um Caso Tenebroso,
(CH VoI. XII, p. 31, Ctn), e prende-se ao terrível engano de Monique, tomando o trágico
linchamento de seu próprio irmão por um simples festejo tradicional na Páscoa, a queima do
Judas, figurado por um boneco. .

O nosso folclorista doPays d'Oc diz-nos que essa cerimônia cômica, conhecida como faíre
courír Cama'val, consistia na exibição prolongada de um boneco recheado de palha, repre
sentando o carnaval, que se arrastava numa carroça, em meio a uma populaça folgazã. Ao
anoitecer, depois de um longo passeio, durante o qual era vaiado, sacolejado, o miserável
Camabal, Pansàr, Caramantran ouMardi Grasia ajulgamento numa praça pública, e ouvia
sua imediata condenação. Primeiramente queimado, fuzilado ou lapidado, era, em seguida
atirado n'água, incendiado ou não, e mais ou menos desconjuntado.

175 Nesse momento, os cantos cessaram repentinamente, e o mais majestoso silêncio reinou no
campo; dir-se-ia que as próprias muralhas escutavam, e que as sombras dos ancestrais, planando
sobre as fortificações, vinham assistir a uma cerimônia inusitada nos fa.~tos da família. (p. 128)
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Durante o auto de fé e o afogamento, cantavam-se estrofes burlescamente satíricas e
fúnebres, cujo refrão, espalhado por todas a regiões d'Oc, encerravam corno um adeus,
um lamento por sua partida: adiu, pàure CamabalP6

A partir dos detalhes da informação de Poueigh, o equívoco de Monique tem sua inteira
justificativa. Percebe-se, mesmo, a correta escolha da hora, o anoitecer, expressa àpágina 66
pela "paleta da noite", e, às folhas 69, na frase "Rebrilham, àluz débil dos lampiões públicos,
metais de fardas" ... Quanto ao local, uma praça, está subentendido na psicografia, no
confronto das duas frases que se seguem:

O beijo está ainda úmido naface de Monique quando, ao dobrarem a esquina da
pequena praça, duzentos passos aquém do solar, altercações atraem bruscamente a
atenção do casal. (p. 67) Em direção oposta, aproximam-se os que arrastam ojudas da
festa. (p. 68)

Prolongaremos a transcrição desse texto, não só por seu conteúdo, como pela semelhança
que guarda com uma cena vista em Ilusões Perdidas:

Monique esforça-se por vê-lo, sorri com entusiasmo e alça-se nas pontas dos pés,
solicitando lugar. Entre calhaus e cacos de reboco, alteia opescoço num movimento
de cisne eergue a mão sacudindo asflores, para esboroá-las de encontro ao boneco. No
luscofusco da rua, inicia ogesto, mas se detém, transida, ante asfeições descompostas
não de um boneco mas de um ser humano banhado em suor esangue. Por segundos,
o olhar incendiado de alegria cruza com o derradeiro olhar do homem que agoniza
e chora. Como à luz de um relâmpago, ela se vê, refletida nas pupilas desmesurada
mente abertas, que parecem falar, implorando o derradeiro golpe:

- Não adies o socorro da morte!
Um calafrio de pavor estremece o corpo frágíl da moça. Ela desfere um grito de

angústia indescritível, que se sobrepõe aos outros:
- Jules!!!
Qual se lhe estourasse aprópria noite sobre a cabeça, numa oscilação de vertigem,

desaba sobre o corpo do judas sangrento.
Rolam os dois, irmã e irmão, na laje rústica.
O abrupto da cena arrancara à face da moça o sorriso com brutal violência. As

flores, soltas na desfalescência das mãos, dão àspedras eaos corpos um tom defuneral.
Sob oconflagrar das emoções, sem nada compreender, Florian avança rápido para

sustê-la rompendo, àforça, o círculo de aço que se comprime, galvanizado, para ver
amulherque tombara, como que num desesperado tentame deproteger, com opróprio
corpo, a vítima indefesa. (pp. 68/69)

Para que o leitor possa compreender o paralelo que aqui nos propusemos estabelecer,
devemos transcrever, resunúdamente, fragmentos do enredo balzaquiano, envolvendo as
personagens Eva e David.

David Séchard é um impressor que negligencia seu negócio para perseguir a descoberta
de um papel econômico, que viria revolucionar a indústria do gênero. Sua devotada mulher,

176 Poueigh,Jean. Op. cit., p. 211.
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Eva, dirige, enquanto isso, a impressora, inventando mil expedientes para evitar uma
falência; mas concorrentes profissionais sem escrúpulos enredam David de tal maneira que
ele acaba cedendo-lhes sua descoberta, explorada então em seu detrimento. Envolvido assim
em processos, negócios e prisões, ele tem de se refugiar, mas uma carta falsamente atribuída
a seu cunhado Luciano, irmão de Eva, o faz deixar o esconderijo, e ele é apanhado e preso.

Eva caminha pela cidade, pelo braço do irmão, quando depara com o marido preso por
policiais e arrastado em meio àpopulaça. Exatamente como Monique passeia, acompanhada
do marido, quando surpreende a dolorosa cena de que é protagonista seu próprio irmão,
Jules. Invertem-se, somente, os papéis masculinos, como se pode observar.

Agora, a cena:

(Eva) enfeitou-se para ir passear depois do jantar em Beaulieu, ao braço do irmão.
(Luciano)

A essa hora Angoulême em peso, no mês de setembro, sai a tomar o fresco.
- Olha! é a bela senhora Séchard! disseram algumas vozes quando Eva apareceu.
- Nunca imaginei que fizesse semelhante coisa!, disse uma mulher.
- Esta é boa! esconde-se o marido, mostra-se a mulher, rosnou a sra. Postel, para a

pobre Eva ouvir.
- Vamos! vamos depressa para casa!, disse Eva ao irmão. Fiz mal em sair.
- Alguns minutos antes do pôr-do-sol, subiu da ladeira que desce para o Houmeau o

burburinho de um ajuntamento. Luciano e a irmã, cheios de curiosidade, dirigiram-se para
esse lado, porque ouviram algumas pessoas que vinham do Houmeau falar umas com as
outras) como se algum crime tivesse sido cometido.

- E provavelmente um ladrão que acabam de prender... o preso vem pálido como um
defunto, disse um transeunte aos dois irmãos, vendo-os ir ao encontro da turba.

- Nem Luciano nem a irmã tiveram o menor pressentimento. Puseram-se a olhar para
as crianças, velhas e operários que voltavam do trabalho, precedendo os polícias, cujos
chapéus agaloados brilhavam no meio do gmpo principal. Esse gmpo, seguido de uma
turba de cem pessoas, marchava como uma nuvem de trovoada.

- A a a i... exclamou Eva ... é meu marido! ...
- I?avid!, gritou Luciano.
- E a mulher dele!, disseram os da multidão abrindo caminho.
- Mas o que foi que te fez sair?, perguntou Luciano.
- Foi a tua carta, respondeu David lívido. '"
- Luciano ergueu a irmã que duas pessoas ajudaram a transportar para casa, onde

Marion a deixou na cama. Kolb correu a chamar um médico. À chegada do doutor, Eva
ainda não recuperara os sentidos. (CH Vol. VII, p. 484/5 IP)

É possível constatar semelhanças com ~ entrecho transcrito acima, mesmo fora do
núcleo dacena, constituído pelo apartado de folhas 68/9. Por exemplo, a menção de crianças,
velhas e operários voltando do trabalho corresponderia, na psicografia, ao início do capítulo,
quando o autor menciona, entre os populares, os representantes do proletariado carcasso
nense, tanoeiros e tecelões. O horário é o mesmo, consignado em Ilusões Perdidas, como
alguns minutos antes do pôr-do-soI. Mas o mais interessante é a idêntica maneira como nos
são apresentados os policiais, em ambos os textos. Na mediunidade:

Équando ressoa um clarim elevanta-se, próximo, um tropear de cavalos. Brados
de alarma se elevam da multidão:
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em trapear de cavalos. Brados

- Os gendarmes! Os gendarmes!177
Há um momento de silêncío perplexo} ao qual se segue o desordenado da fuga.

Rebrilham} à luz débil dos lampiões públicos} metais defardas} agaloados de chapéus}
nudezes de espadas.

Ouvem-se tiros que fUlguram nas sombras} ao fim da rua. Entre brumas de
pólvora} estalam sons de espadeiradas e o ajuntamento se desfaz tumultuariamente.
(p. (9)

Éde fatoum dos muitos clichês de Balzac, utilizado desde a obra da juventude - o anúncio
da presença de policiais através da incidência da iluminação sobre uniformes e armamentos.

(...) Voilà que nous arrivons à l'avenue de Durantal tout à l'heure, et que naus entendam
devant naus des chevaux cbmme s'il y avait beaucaup de mande; et, à la lueur des étailes, naus
vayam briller les chapeaux et les sabres d'une traupe de gendarmesYs

Não fogem à regra as várias aparições de gendarmes no romance Um Caso Tenebroso:
"Do alto do outeiro vi reluzir ao longe o prateado de chapéus bordados". (CH Vol. XII, p.
62 Ctn) A mesma observação é repetida por outra personagem:

Do alto da floresta meu marido acaba de ver brilharem os chapéus bordados e os fuzis
dos gendarmes. (CH Vol. XII, p. 82 Ctn) (...) Ela estava contemplando o céu antes de se
deitar, e creio que as baionetas dos senhores, brilhando ao longe, a tenham intrigado. (CH
Vol. XII, p. 95 Ctn)

Em As Maranas: "Na sombra, embaixo das árvores, entreviu alguns clarões produzidos
pela borda prateada dos chapéus dos policiais". (CH Vol. XVI, p. 186 Mar)

O adjetivo 'agaloado' aparece em "Beatriz": "Se por acaso vem a passar um gendarme
de chapéu agaloado, a presença dele é um anacronismo contra o qual nosso pensamento
protesta". (CH Vol. I1I, p. 167 B)

Tampouco estranho é o verbo 'espadeirar': - "Nós tivemos de marchar, os camponeses
foram espadeirados e presos.... " (CH Vol. XIII, p. 181 Camp) "Meu pai teria espadeirado o
miserável; eu, da minha parte, só posso fazer aquilo de que é capaz uma mulher: amar-te
comfrenesi!" (CH Vol. X, p. 254 Be)

,~

>!- >}-

Entre as folhas 69 e 70, um elo poético se coloca entre o sacrifício da vítima inocente e a
aleluia da Ressurreição, fazendo de Jules o cordeiro pascal: "Jules, que a presença da irmã
envolvera de profunda acalmia, despede-se do mundo à feição de cordeiro tranqüilo, rude
mente sacrificado para comemorar a Ressurreição..."

177 A gendarmaria nacional foi organizada pelo decreto de 16 de janeiro 1791 (nota de rodapé, em
Ies Paysam, Ed. Garnier Freres, p. 113). Nossa cronologia registra a cena em questão no ano de
1800 (ano VIII).

178 Eis que chegamos à avenida de Durantal nesse instante e que ouvimos à nossa frente cavalos
como se houvesse muita gente; e, àluz das estrelas, vemos brilhar os chapéus e os sabres de uma
tropa de policiais. VJ.nnette et le Criminel, p. 282)
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Balzac não contou com oportunidade ensejada por data semelhante, muito embora o
elemento da comparação não lhe escape; O Avesso da História Contemporânea faz surgir,
numa pergunta, o nosso primeiro exemplo: "Qual era o crime daquele bom homem, que a
sra. de la Chanterie chamava de seu Cordeiro PascaP. (CH VoI. XI, p. 543 Ahc)

No segundo exemplo, a personagem focalizada é Vautrin, no romance Esplendores e
Misérias das Cortesãs: - "Nas mãos da oposição e da imprensa o executado se tornaria um
cordeiro pascal! - exclamou o sr. de Granville". (CH VoI. IX, p. 441 Emc)

Nessa mesma página 70, no penúltimo parágrafo, ao símbolo da mística judaico-cristã
sucede o crucifixo do deicídio católico, servindo, igualmente, à poética do entrecho:

O lajedo juncado de destroços, retrata o sinistro. Amontoam-se vidros partidos,
chapéus, seixos, farpas, bengalas e, do acervo de ruínas, destaca-se ereluz, àreverbera
ção das lanternas, a madrepérola do crucifixo que, também ele, arrancado às mãos
do moço atônito, servira de petardo. O emblema do amor transformara-se em arma
do crime. (p. 70)

Uma das cenas mais evocadoras, e das mais significativas de A Bretanha em 1799é a missa
dos Chouans, celebrada, à noite, em uma clareira. Esses camponeses, ajoelhados e armados
diante da hóstia, Balzac os compara a selvagens, primitivos diante de seus fetiches, (" puro
Fenimore Cooper"). Eles só eram para ele "um fato e não um sistema; era uma prece e não
uma religião". Ele interpreta essa cerimônia sagrada como uma comédia destinada, no espírito
daqueles que "tinham prostituído o sacerdócio aos interesses políticos", afomentar as paixões
dos espíritos grosseiros. "Acruz pacífica deJesus tornava-se um instrumento de guerra" . (CH
VoI. XII, p. 511, Bret. 1799)

Portanto, idêntica função sacrílega é atribuída ao mesmo símbolo, em cena contempo
rânea da chouarmerie.

PADREMARCEL

(...) no franzino da compleição mirrada e no rubicundo do rosto, terá quatro
decênios de existência disfarçados pela miudez do tipo. A boca, sempre entreaberta,
como se os dentes aduncos não se articulassem, eonariz corcovado, dão-lhe aparência
de índole simplória. Na cabeça cúbica, a cabeleira parece uma copa de ár-vore depois
da poda, não obstantea calva que lhe ampliaacoroa. Dir-se-áraro exemplar defrancês
puro. Os olhos pequenos, muito aproximados um do outro, mas de um brilho solar,
entremostram assustadiça expressão. A rfa, eocrucifixopreso ao seu rosário movimen
ta-se como se estranha força lhe vibrasse a intimidade dos músculos. Enquanto a
aventurina lhe refulge no anel, aperta os dedos trêmulos na fronte talvez dolorida,
fronte riscada pelas paralelas de duas rugas gêmeas, como se fossem o duplo vinco de
um chapéu que usasse até momentos antes. 179

179 Cristo Espera por Ti. p. 26.
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180 Poueigh, J. Op. cit., p. 15.
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Em Um Caso Tenebroso, como preâmbulo à descrição do intendente Michu, Balzac
adverte-nos:

As leis da fisionomia são exatas, não só na sua aplicação ao caráter, mas também
relativamente à fatalidade da existência. Há fisionomias proféticas. Se fosse possível - e
essa estatística viva interessa à sociedade - ter-se um desenho exato de quantos morrem
no cadafalso, a ciência de Lavater e de Ga1l provaria irrecusavelmente que na cabeça dessas
pessoas, mesmo dos inocentes, havia sinais estranhos. Sim, a fatalidade põe sua marca no
semblante daqueles que devem morrer de qualquer morte violenta! Ora, esse estigma
visível aos olhos do observador estava impresso no rosto expressivo do homem da
carabina. (CH VaI. XII, p. 32 Ctn)

Tal como ao administrador da propriedade dos Simeuse, condenado à guilhotina,
também a padre MareeI reserva o enredo morte violenta. Ao verificarmos semelhanças entre
os traços fundamentais de ambos, interrogamo-nos se não estariam aí implícitos princípios
fisiognomônicos. Resposta difícil, porquanto a fisiognomonia peculiar de Balzac, como já
sabemos, não foi por ele sistematizada. Só o que podemos fazer é colocar-nos no caminho
correto e continuar procurando, na Comédia Humana, os elementos de comparação. E, de
fato, a atribuir a certos pormenores da aparência física de Michu sua predestinação trágica,
estaríamos sujeitando a personagem mediúnica a princípios idênticos.

Na personagem balzaquiana, "a boca entreaberta por um hábito bastante comum entre
os camponeses, deixava ver dentes fortes e brancos como amêndoas, porém irregulares".
(CH Vol. XII, p. 33 Ctn)

Na mediúnica, "a boca sempre entreaberta, éomo se os dentes aduncos não se articulas
sen1."

Quanto às dessemelhanças, seriam elas passíveis de interpretação?
Levando em conta a diferença de posição social entre um padre e um camponês, seria

de se supor que apareceriam antes de tudo para traduzir-nos esse desnível. Entretanto, as
coisas não obedecem a uma lógica assim tão linear, podendo achar-se, aí, outtas motivações,
o que ocorreria até mesmo quanto às semelhanças. Um exemplo disso é o "franzino da
compleição mirrada", que ainda mais se reforça na expressão 'miudez do tipo', o que poderia
servir para caracterizar o homem meridional. Lemos em Poueigh18o que o habitante dos
países d'Oc, moreno de olhos negros, é, geralmente, de pequena estatura. A cabeça cúbica,
sem similaridade com a que nos serve de parâmetro, encontra-se entre algumas das expres
sões favoritas de Balzac, para descrever sua própria fisionomia; fazendo, ele também, parte
dessa geografia do homem do Midi, que procura traçar-nos, se nos lembrarmos de que o pai,
Bernard-François Balssa, era das circunvizinhanças de Albi, no Languedoc. Reparemos
como o retrato de padre MareeI, talvez obrigado pela fidelidadea um modelo, é composto
de feições que vão desde o bizarro até ao cômico, o que, entretanto, ele procura retocar com
uma frase final, chauvinista: "dir-se-á raro exemplar de francês puro".

Pequeno e atarracado... Michu tinha as Padre Marcel, no franzino da compleição
faces alvas injetadas de sangue. (CH Vol. mirrada, e no rubiczmdo do rosto, terá
XII, p. 32 Ctn) quatro decênios de existência disfarçados

pela miudez do tipo.

180 Poueigh, J. Op. cit., p. 15.
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Na 'Comédia', tal cabeça é sempre atributo de seres bem dotados do ponto de vista
intelectual e moral. Eis alguns exemplos: Benassis, de O Médico Rural, de cabeça cúbica,
homem conhecido pela sua bondade e religiosidade. (CH VoI. XIII, p. 311 Mr) Em Os
Funcionários, a cabeça cúbica de Isidoro "enganara seus pais, que viram nele um homem
extraordinário". (CH VoI. XI, p. 127 Func.) Em A Pele de Onagro, designa em um médico
um talento superior. (CH VoI. XV, p. 204 Pon)

Abraham, referindo-se à expressão, diz-nos que ela substituía a "enormidade craniana",
que o escritor sempre suprimia de suas provas, e que... lhe tornava tão difícil a aquisição de
chapéus... 181

Dentro dessa linha de raciocínio, a fronte de padre Mareei é coerente com a cabeça que
ajuda a compor, quando se exibe "riscada pelas paralelas de duas rugas gêmeas, como se
fossem o duplo vinco de um chapéu que usasse até momentos antes". Essa frase contém uma
analogia que, se, por um lado, provém da necessidade de evidenciar o tamanho da cabeça,
para cujas proporções o chapéu mostra-se inadequado, parece, por outro, preservar para as
rugas paralelas origem diversa, onde poderíamos distinguir mais uma interpretação lavate
riana, que atribui a essa característica sabedoria e espírito judicioso: "Les plis paraLeles du
from marquem la sagesse et l'esprít judicieux" .1 82

A Comédia Humana, referendando exemplos em que esses vincos devem-se, sempre,
aos chapéus, parece aprovar a sutileza diferenciadora que estabelecemos. Por exemplo, em
A Bolsa, numa personagem idosa, "as mechas nÍveas de seus cabelos empoados não
apresentavam vestígios da pressão do chapéu". (CH VoI. I, p. 337 Bo) Em A Prima Bete, o
conde Hulot "apresentava uma bela cabeça encanecida pela idade, de cabelos brancos ainda
tão abundantes que pareciam colados pela pressão do chapéu". (CH VoI. X, p. 61 Be) E, em
Os Funcionários, descrevendo-nos Poiret, diz-nos o narrador: "Seus cabelos grisalhos,
grudados pela pressão do chapéu, davam-lhe o ar de um eclesiástico". (CH VoI. XI, p. 166
Func)

Este último exemplo ilustra-nos, também, o acordo com Balzac, ao atribuir a um
sacerdote exatamente a mesma singular característica. E não é esse o primeiro exemplo. "O
rubicundo do rosto" faz-nos evocar e inserir aqui um trecho de A Bretanha em 1799, no
qual a um religioso é também atribuída a mesma tonalidade: "E aquele gordo eclesiástico
de face rubicunda com o qual ele conversa agora a meu respeito?" (CH VoI. XII, p. 440 Bret.
1799)

Para analisar o nariz corcovado, fomos buscar o do tio Canquoelle que, textualmente,
era "um nariz cheio de corcovas, vermelho e digno de figurár num prato de trufas, era
possível a qualquer observador atribuir ao honrado ancião uma Índole dócil, ingênua e até
simplória". (CH Vol. IX, p. 111 Emc) Em padre Mareei, a característica é conferida pelo
conjunto de traços em que se insere o nariz: "a boca sempre entreaberta, como se os dentes
aduncos não se articulassem, e o nariz corcovado, dão-lhe aparência de Índole simplória".

As comparações com vegetais, já por nós focalizadas, no capítulo "Primeiras Indaga
ções", são comuns em Balzac. David Séchard, com a sua "abundante floresta de cabelos
negros", e o brasileiro Montes de Montejanos, com "uma cabeleira densa como uma floresta

181 Op. cit., p. 60.
182 As mgas paralelas da fronte indicamsabedoria eespírito judicioso". GDDL XIXeS. 1866/1876,
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virgem", são alguns exemplos, dos quais podemos aproximar a cabeleira "semelhante a uma
copa de árvore depois da poda".

Quanto ao brilho solar que ele atribui aos olhos, talvez para compensá-los de serem
pequenos e muito aproximados um do outro, trouxemos de Seráfita um exemplo onde esse
detalhe integra uma figura física na qual a estatura medíocre, indo de par com elevada
estatura moral, ganha uma explicação, a de atributo de homens superiores: (Vilfrido) - "Sua
estatura era medíocre, como a de quase todos os homens que se elevaram acima dos outros
[...] os olhos de um castanho dourado, possuíam um brilho solar que anunciava com que
avidez sua natureza aspirava àluz". (CH Vol. XVII, pp. 165/166 Ser) Portanto, aquilo que
interpretáramos como fidelidade a um modelo provavelmente tomado ao real, aparece-nos,
então, mais seguramente, como traços de uma fisiognomonia balzaquiana.

Como já deve ter sido percebido pelo leitor, mesmo ao risco de uma saturação de
informações em nossos textos, não excluímos do presente estudo a indumentária, o que,
aparentemente, deveria ser tratado em capítulo à parte, destinado à moda. Mas é tal a
importância que lhe concede Balzac, que resolvemos, constrangidos por seu modelo,
considerá-la coextensiva à fisionomia do indivíduo. Por isso é que muitos pormenores
enquadráveis nessa categoria exigem o mesmo tratamento, qual seja o de uma análise
conçomitante com a das personagens, não podendo ser destas dissociados.

E o caso da aventurina que refulge no anel do sacerdote. Foi um dos nossos primeiros
levantamentos, para averiguação das informações contidas na obra. Diga-se de passagem que
ignorávamos qualquer notícia a propósito dessa pedra e, em nossa primeira consulta,
apuramos tratar-se de um material de pouco valor, destinado à confecção de bijuteria. Aí
estava uma enorme impropriedade em relação ao traje do religioso e seus acessórios, uma
custosa bengala de azevinho, com castão de marchetaria em ouro, e fivelas de prata nos
sapatos. Vimo-nos, portanto, obrigados a uma pesquisa mais aprofundada, a qual, de fato,
veio fazer-nos compreender as razões que levaram o autor a complementar a sofisticada
veste eclesiástica com um adorno de vidro, que nos parecera tão inadequado.

Esse vidro aventurinado é de origem veneziana. Conta-se, a propósito, que mais ou
menos em 1750, o doutor A. Miotti, tendo deixado cair, por acaso (per a-ventura), um pouco
de limalha metálica num recipiente contendo vidro em fusão, ficou espantado com o belo
resultado dessa mistura. Em conseqüência, apressou-se em reproduzi-lo, e, como a moda
logo se apossou desse novo vidro, a aventurina imediatamente passou a ser procurada pela
bijuteria, quase em pé de igualdade com as pedras preciosas. Parece que o método de
fabricação foi tão bem mantido em segredo por seu inventor que, com a sua morte,
desapareceu; mas foi redescoberto por volta de 1826, e, desde essa época, não parou de ser
explorado por dois ou três vidreiros de Murano, que, a exemplo de Miotti, sempre se
recusaram a torná-lo público. Esses industriais fabricaram, mesmo, a cada ano, uma pequena
quantidade de aventurina, a fim de mantê-la em alto preço. Posteriormente, aanálise química
demonstrou tratar-se tão somente de um vidro delicado, contendo em suspensão cobre
cristalizado na matéria em fusão. Inúmeras tentativas foram feitas na França, Inglaterra e
Alemanha para obter o produto. Mas o problema só foi completamente resolvido em 1861,
quando, generosamente, o químico Hautefeuille trouxe a público suas descobertas, o que
provocou pela baixa dos preços a sua vulgarização,183

183 GDUL XIXe S. 1866/76, verbete Aventurine.
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Em nossa cronologia, estamos na Páscoa do ano de 1800, portanto quando o anel do
padre podia, em todo o seu esplendor, refulgir como jóia de alto valor.

Obedecendo ao princípio de estudar a personagem nos seus momentos mais significati
vos, devemos retroceder ao entrecho da página 23:

Como que indiferenteàpequena multidão quese derrama nas calçadas, embr:çado
em escuro mantel que o envolve de todo, na intenção.evidente de ocult~r ~ traJ~, um
homem encaminha-se agitadamente para o varandzm. Aperta na mao. znquzeta a
bengala de azevinho com castão de marchetarí;t em ouro~ e, ao an~r, equzvoc~mente

deixa ver os escarpins com fivelas de prata, alem da franja de um anto de sotama que
lhe revela a qualidade.

Conhecendo as normas e o requinte do guarda-roupa eclesiástico, é fácil ~val.iar a
dificuldade e o grau de arte e pesquisa necessário para "vestir" um membro .da Igreja do
início do século XIX. O vidro aventurinado ilustrou-o com bastante propnedade, mas,
quando se trata da veste, essa compleNxi~ad~ toma proporç~es amRliadas, pois quase a cada
reaparição da personagem, sua mençao e feIta sob desI~naçoesvanadas e novos detalhes, o
que exige uma coerê~cia bem fundameritad~ na hist?na da moda e do,S costu~e~. .

Tomemos, de imcio, o manteI. Do latIm medIeval mantellus, e um dImInutIVO de
mantus. Essa parte do vestuário, por ser consider~da ~e lu.xo; ~oi proibida aos padres por
todo o tempo de duração dos costumes severos da Igreja pnmItIva; m~s, logo,.ve-se o clero
adotá-la, apesar dos concílios. O concílio de Strasbourg, en~1274, permIte aos bIS~OS a cavalo
usar um mantô preso atrás do pescoço ou na frente do e.s/to~üago, de m~d~ que ftcasse todo
fechado. O mantô começava, então, nos costumes eclesIastIcos, a SubStItUIr ~ capa fechad~.

Permitiu-se mesmo usar mantôs por mais curtos que fossem nas grandes vIagens necessa
rias, quand~ se preci~ava ir àArmada ou àCorte, com capuzes separados e que só se usavam
em tempo de chuva.

No início do século XIX, havia, pois, duas espécies de mantô. O curto, pequeno, que os
abades usavam na cidade, e o longo, estreito e bem compridO.l84 " •

Pela própria formulação do texto, a personagem pode, a um exame ~aIs s:IperfIcIal,
parecer vestida do tipo longo, que "o envolve de todo". Ma~, a un:a obser;a\a~maIS acurada,
percebe-se que veste o tipo de uso comum, curto. Isso nos e confIrmado a pa~Ina 26, quando
Jules, ao recebê-lo, desveste-Ihe "o capuz e o sobretudo que acoberta a sotama", duas peças
cuja separação é evidenciada aqui pela conjunção"e". .... .

A "intenção evidente de ocultar o traje", segundo se pode mfen~, de ImedIato, a partIr
do enredo, seria o fato de não querer o sacerdote expor-se aos festejOs prNofan.os Id~ tur?a;
Contudo se atentarmos para a cronologia - o ano de 1800 - uma razao hIstonca VIra
acrescent~r-se a essa primeira interpretação. Por essa época, era proibido o uso de traje
religioso em público.

184 GDUL XIXe S. 1866/76, verbete Costume.
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Em Mademoíselle du VISsard ou La France sous le Consulat, obra da qual só chegou a
ser redigido o início, deparamos com o seguinte exemplo: "Les deux persormes étaíem une
femme et un prêtre en costume, quoiqu'on fut en juíllet 1803" ,185

Outro dado interessante está na página 48, quando, (...) "Debruçado sobre o corpo a
esfriar-se, o burguês afoito examina a sotaina curta de duraque... "

A uma primeira leitura, poderíamos achar que a sotaina parece curta, dado o desalinho
das vestes causado pela queda. Entretanto, sabemos não se tratar dessa circunstância, pois
era possibilitado aos padres o uso do habít lrmg ou do habít court, este último considerado
um traje passeio. Esses dados complementam os nossos primeiros raciocínios: o cura veste,
de fato, o habít court, que, visto o feitio da sotaina, consegue encobri-la de todo, embora,
logicamente, não possa ocultar-lhe a franja do cinto (p. 23); além do que, à página 43, a
mesma veste é designada como "roupeta", que o 'Roquete' 1841 confirma ser um hábito
sacerdotal muito curto.

A seguir, no texto, aparece a bengala. Sabemos que eram fabricadas em junco da Índia,
bambu, azevinho, cerejeira, etc. Em meio àenorme coleção da 'Comédia', buscamos como
exemplo a de Schmucke, de Uma filha de Eva, fabricada com a mesma madeira: "Embaixo
da janela havia três potes de flores, sem dúvida flores alemãs, e bem perto delas uma bengala
de azevinho". (CH VaI. 11, p. 599 FE) O castão de marchetaria em ouro é um acabamento
ornamental. Por exemplo, o sr. de Halga em Beatríz: "Andava sempre armado com uma
bengala de junco de castão de ouro para afastar os cães que cortejavam intempestivamente
sua cadela favorita". (CH VaI. m, p. 194 B) Para fazer figura em Angoulême, Luciano de
Rubempré, em Ilusões Perdidas, mandou vir de Paris uma indumentária completa. Vê-Io
emas ... "fustigando o ar com a bengala de castão de ouro lavrado". (CH VoI. VII, p. 468.
IP)

Calçando a personagem, escarpins com fivelas de prata. O autor reserva para esse detalhe
do adorno uma outra participação no enredo, quando uma delas é subtraída por um popular
irresponsável: "Um dos escarpins pretos saltara a alguns passos de distância e alguém, que
o vinho deixara mais lúcido ou que se desembriagara pelo choque, sem que ninguém perceba
a irreverência, passa-lhe a fivela de prata para dentro do bolso". (p. 45)

Pelo que nos foi possível averiguar, Balzac atribui a esse objeto um valor excepcional.
Exemplificando, Goriot, explorado pelas filhas, dá-lhes seus últimos pertences, os de maior
estimação: "Ah! Ainda tenho minhas fivelas de prata e seis talheres, os primeiros que tive
na vida". (CH VaI. IV, p. 193 PG) O cura de Nemours em UrsulaMírouet, padre Chaperon,
"vendia muitas vezes as fivelas de prata dos sapatos e dos calções para dar seu valor aos
pobres que o surpreendiam sem dinheiro". (CH VoI. V, p. 33 UM) Outro cura exibindo os
sapatos com esse mesmo enfeite é o de Guérande, em Beatríz: "O Sr. Grimont, homem de
cinqüenta anos, de estatura mediana, sepultado na sua sotaina, da qual saíam dois sapatos
grossos com fivelas de prata, apresentava acima do cabeção um rosto rechonchudo, de tez
geralmente alva, porém dourada". (CH VaI. III, p. 189 B)

Fechando o entrecho, vamos encontrar a palavra 'qualidade', no sentido de "distinção
social", o mesmo que lhe é atribuído regularmente por Balzac:"A Sra. de Saint-James tinha
a pretensão de só receber em sua casa gente de qualidade, antigo ridículo sempre novo".

185 As duas pessoas eram uma mulher e um padre em traje eclesiástico, embora se estivesse em
julho de 1803. (Ed. Seuil, VoI. V, p. 609)
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(CH VoI. XVI, p. 606 Cat) Em O Deputado de Areis, reencontramos o termo: "Na sua
volta, o desconhecido deixou qúe a dona da casa subisse ao seu quarto e lhe apresentasse o
livro, no qual, segundo os regulamentos da polícia, ele devia assinar o nome, registrar sua
qualidade, o fim de sua viagem e sua procedência". (CH VoI. XII, p. 259 DA) E até em uma
obra da juventude, Jane la Pâle: "son acte de naissance, dressé pendant la révolution, ne
contenait aucun autre nom 'li qualité".l86

Para o leitor que disponha do romance e venha acompanhando-nos na seleção dos
trechos, certamente não passaram despercebidas várias informações aparentemente postas
de lado, que sua própria especificidade desviou para os capítulos correspondentes. Mais
flagrante aqui que em outra qualquer personagem, esse desvio deveu-se, em grande parte, à
necessidade de efetuar a análise de vários aspectos da figura do sacerdote, no capítulo
"Habitações", uma vez que, ali comparecendo como "cicerone", a guiar-nos na mansão
Barrasquié, ele provoca, inevitavelmente, aquela análise.

Desloquemo-nos, pois, para a página 34, quando o padre desabafa com a discrição de
quem confia um segredo:

- Meu filho, tive, esta noite, um pesadelo estranho! Sua nitidez espantosa deixou
me aturdido, em amargoso pressentimento. Creio que opassado explode as vezes em
nossa alma, qual informação que salta dum livro de consulta!

"Os sonhos premonitórios são, na Comédia Humana, ocorrência comum. Em Um
Conchego de Solteirão, Madame Descoings vê em sonhos os números que ela deve apostar
na loteria, para ganhar uma fortuna. Ali, a força de convicção de Balzac é tal que ele consegue
inocular-nos acrença da velha Descoings. Se nos arrepiamos de horror, vendo Felipe Brideau
roubar o dinheiro da aposta, é porque sentimos que não se trata de uma aposta comum; é
porque, graças ao sonho, sabemos que ela deverá assegurar a fortuna àvelha senhora. Felipe
Brideau, sob nossos olhos, rouba não dez ou vinte francos, como o estimaria um juiz, mas
o grande prêmio, a certeza da sorte grande. Madame Birotteau, uma mulher bem comum,
vê em sonho a ruína de seu marido. O medo e seu estado sonolento dão-lhe" o monstruoso
poder de emitir mais idéias, de fazer surgir mais lembranças do que teria concebido durante
todo um dia no estado ordinário de suas faculdades ... O medo é um sentimento que
impulsiona tão violentamente a máquina humana que suas faculdades são subitamente
levadas, ora ao mais alto grau de sua força, ora àextrema desorganização... Essa explicação
se tornará vulgar no dia em que os sábios reconhecerem o imenso papel que a eletricidade
desempenha no pensamento humano." 187

Emanuel de Solis e Margarida Claes encontram-se pela primeira vez; contudo, reconhe
cem-se... Eles "já se tinham visto um ao outro em seus sonhos", escreve Balzac, emA Procura

186 Sua certidão de nascimento, registradadurante a revolução, não cominhanenhum outro nome,
nem qualidade. (Op. ci1., p. 299.)

187 Marceau, F. Op. cit., p. 325.
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do Absoluto. Em A Prima Bete, para justificar uma conduta, madame Hulot acha muito
natural dizer que teve um sonho. Passeando no campo, Luís Lambert reconhece um sítio
já visto em sonho.

Todos esses exemplos dão, pois, ao pressagioso sonho do padre a licitude de um modelo
ambicionado. Essa antecipação de um acontecimento trágico pode ser lida em vários eventos
que a superstição popular consagrou como premonitórios. Balzac explorou-os em quase
todas as modalidades, e o autor fará o mesmo, como teremos oportunidade de verificar.
Como a senhora Birotteau, nossa personagem mostra-se no mesmo estado de pânico. A
lisura moral do padre e o caráter religioso da obra inculcam-nos, da mesma maneira, a crença
na veracidade pressaga do sonho.

'<
)l- )}

o narrador assinala-nos uma reação fisiológica da personagem intercalada à dramatiza
ção discursiva com que ela reforça a seriedade de suas impressões oníricas, e, com isso,
continua a reproduzir-nos Balzac: "Não posso... - continua após ligeiro intervalo marcado
por um suspiro, escapar dessa sensação de culpa" (p. 35).

O marquês de Esgrignon, em O Gabinete das Antigüidades, mostrando as dificuldades
que via no começo d.a carreira do filho: "- Meu filho - continuou, depois de uma pausa
marcada por um suspiro - o conde de Esgrignon, não pode apresentar-se como um
joão-ninguém; é preciso equipá-lo". (CH VoI. VI, p. 578, GA)

'<
;;. )(

Logo depois, Jules tenta acalmar o padre, e usa os seguintes argumentos:

- Padre MareeI, nada de medos. É o que digo: serviço demasiado com vigílias
permanentes da Semana Santa, resultado - fàdiga excessiva. Tendes sido sempre um
adversário declarado dos quietistas... Vossa fisionomia fàla de exaustão. Careceis
repouso, padre! (p. 36)

Bastante adequada a menção ao quietismo. Essa era a doutrina mística de Molinos,
teólogo espanhol, que fazia consistir a perfeição no amor de Deus e na inação da alma. Foi
combatida por Bossuet como herética.

Na época da Revolução francesa, o quietismo teve também uma conotação política, era
o nome dado pelos partidários das novas idéias àopinião dos que preferiam sua tranqüilidade
à atividade revolucionária. Seu criador aparece citado em 05 Proscritos, juntamente com a
sra. Guyon, mística francesa (1648 1717), representante dessa doutrina na França. Balzac irá
também mencioná-la em Luís Lambert. (CH VoI. XVI, p. 663 Pro, - CH VoI. XVII, p. 16
LL)

'<
'l- )}

Ainda intencionando tranqüilizar o padre, já no final do capítulo, Jules continua:
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- Afinal de contas, somos criaturas de fé em Deus... Não vos aflijais!
Jules fala assim, brandamente, quando o inesperado de um rumor, semelhante a

gemido partindo do saguão da escada, assusta oreverendo que, de arrepios nos cabelos,
põe-se a tremer. Surge agoniado momento de indecisão. Que barulho será esse? De
quem o grito soluçado de angústia? (pp. 36/37)

No capítulo seguinte, o VI, cujo tÍtulo é "Seguimento do anterior",
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(...) O VISITANTE faz-se lívido, o moço ergue-se e, em se aproximando da porta
interior, apela em tom carinhoso:

- "Caprice"?
Incontinenti, um angorá branco, - novelo vivo de lã, - de onduloso andareolhos

dormidos, coleiapelo portalao nível do rodapé, fazendo girarpreguiçosamente ofofo
da cauda. Passeia com languidez de elegância sobre o tapete e, ronronando baixinho,
vai rostir os fios do pelame nas pantufas de Jules, que o toma nos braços, retribui as
carícias, e, afagando-o de leve, volta a sentar-se. (p. 37)

"Thibaudet considerava Balzac "o maior criador de seres vivos que já existiu". De seres
vivos, e não somente de seres humanos. Balzac é também um animalista de gênio. M. Jean
Pommier bem o percebeu, eaconselhava aos balzaquistas estudar essas apaixonantes criaturas,
entre as quais se encontram Briton, o cavalo de Carlos Grandet, Cleópatra e Astaroth,
respectivamente a galinha e o sapo de madame Fontaine, e Mistigris, o gato de Madame
Vauquer. Se certos animais desempenham papéis importantes na 'Comédia', não é tanto pelo
seu valor simbólico ou decorativo. São, verdadeiramente, personagens. Sob seu pelo, plumas
ou couro esconde-se uma humanidade em embrião. Personagens tanto mais inquietantes por
lhes ser recusada a palavra. Incapazes de se exprimir, de se explicar, limitam-se a agir. São,
propriamente falando, monstros, seres desnaturados que possuem os rudimentos de uma
alma. Seu instinto perturba-nos, de tão próximo da inteligência; a tal ponto que se pode
perguntar se, na Comédia Humana, a diferença entre a razão dos humanos e o instinto dos
animais não é apenas quantitativa" .1 88

O Cristo Espera por Ti possui também seu bestiário, embora, nele, os animais desempe
nhem papéis cuja importância simbólica exige uma interpretação que nos permita vê-los
como algo mais que simples elemento decorativo no enredo.

Vimos como é lúgubre a apresentação do felino do solar, fazendo-se anunciar por um
gemido, num momento que antecede o assassinato do padre.

Quando Sílvia, a empregada de madame Vauquer, anun,cia àpatroa que não vê Mistigris
há três dias, ela tem uma reação extremada, exclamando:"- E o cúmulo! Se meu gato morreu,
se ele nos deixou, eu... A pobre viúva não terminou a frase. Juntou as mãos e atirou-se a
uma poltrona, vencida pelo terrível prognóstico". (CH VoI. IV, p. 181 PG)

Em outro trecho, na cena do linchamento de Jules, "Um gato, pisoteado, arrepia-se de
horror e mia, selvagemente, a correr endoidecido, alcançando os telhados por um frade de
pedra". (p. 63) Portanto, ainda um presságio ruim.

Em Balzac, há, contudo, felinos desempenhando papéis menos contaminados de tragi
cidade. É o caso, digamos, do angorá de Tulia, de Um Príncipe da Boêmia, quando o

188 Hoffmann, Léon François. Année Balzacienne. 1964, p. 181.
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narrador nos diz:
Para dar um idéia das fantasias de Tulia basta-me referir-lhe um pormenor. A colcha

da cama dela era de renda da Inglaterra e valia dez mil francos. Uma atriz célebre teve uma
parecida, Claudina soube-o; desde então ela fez um angorá maglúfico subir sobre o seu
leito. Essa anedota pinta a mulher. Du Bmel não se atreveu a dizer uma palavra; recebeu
ordem de divulgar esse desafio de luxo atirado à "outra". Tulia recebera esse presente do
Duque de Rhétoré; mas um dia, cinco anos depois de seu casamento, ela brincou de tal
forma com o gato, que rasgou a colcha... (CH VoI. XI, p. 57 PrB)

Se um episódio semelhante houvesse envolvido o angorá dos Barrasquié, dirIamos estar
explicada a origem de seu nome - "Caprice".

Outro felino no enredo é o gato cinzento que ronrona em torno da saia de Margot (p.
111), e que, juntamente com Léopard, o mestiço de lebreiro, foi já por nós categorizado na
"História da Arte" (ver capitulo VI, p. 89).

Nenhum dos animais de Carla poderia disputar a fama de um Astaroth ou uma Cleópatra,
porquanto, confessadamente, eles constituíam apenas objetos de encenações (p. 119); contu
do, lá figuram, compondo, com exotismo equivalente, o antro de uma bruxa: gaiolas de aves,
sapos, lacraus, áspides, etc. (p. 95)

A Briton, em Eugenía Grandet, foi concedido um papel muito mais extenso do que o
atribuído em nosso enredo ao cavalo de Rossellane, o "Bourgeois", um mero protagonista
mudo do desafio de conquista amorosa,lançado por ela a Renet. (p. 241)

O desempenho dos animais na psicografia é, portanto, menos relevante como personagens
que como símbolos, o que pode ser melhor apreciado em outros exemplos que aparecerão
nos capItulos específicos.

'f

'lo )~

Logo após esse episódio do gato, intentando aliviar o tenso curso da conversa, Jules
aproxima-se da janela. A paisagem que se descortina é a do povo nas ruas, festejando o sábado
de Aleluia. Pontilhando o diálogo, diz o padre a certa altura:

Mas o povo aqui da Cidade Baixa, ao que suponho, quer reproduzir, no dia de
hoje, os excessos eas loucuras do carnaval. E não ésó isso: comemoram-se bodas!Dois
casamentos de importância, um deles na CidadeA lta, ooutro, da caçula do Faigarolle,
na rua da ponte. (p. 38)189

Aflora aqui uma informação oriunda da história local dos costumes; durante a Ressur
reição, ..."sérénades, aubades et rC'ueillés sont plus que jamais amoureusement sormés, fort
nombreux se célebrent les maríages.t 90

Agora, vem o sacerdote acostar-se igualmente àjanela: "Há pessoas até do Sigean nacidade.
E todos exibem os sinais das pipas". (p. 39) O Sigean era um pequeno vilarejo, não contendo,
àépoca, mais que três mil e trezentos habitantes. Antiga capital da região da Corbiera, está
situado a três quilômetros ao sul do pântano do mesmo nome, no litoral; portanto, relati·

189 Assinalanlos um dado curioso: em Úrsula Mirouet, o cocheiro do sr. de Portenduere chama-se
GabirolIe, a mesma terminação de FaigarolIe.

190 ... serenata.~, alvoradas e matinatas são mais que nunca anlorosamente soadas, numerosos
casamentos são celebrados. (Poueigh, Jean. Op. cit., p. 206)
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vamente distante de Carcassone.
Logo a seguir, outra observação de Jules: "- Vede, as cenas... Que quantidade de bêbados!

Eles procuram, por si mesmos, o suplício do Duque de Clarence no tonel de malvasia... " (p.
39)

No Languedoc, muitas das canções que celebram a bebida associam as libações àmorte.
O bêbado não pode suportar a perspectiva de não mais bebericar, mesmo ap6s a morte.
Pede então para ser enterrado na adega perto de um tonel de vinho com a cabeça debaixo
da torneira,191

Com a imagem do duque de Clarence, o autor como que "etiliza", ou melhor, elitiza esse
aspecto folclórico da região. A personagem histórica é George de Clarence, (1449-1478) filho
de Richard, duque de York, irmão do rei Eduardo IV da Inglaterra. Condenado àmorte pelo
Parlamento, porterconspirado contra o rei, deixaram-lhe aescolha de seusuplício. Ele, então,
teria pedido que o afogassem num tonel de malvasia,192

Buscando afastar Rafael de sua idéia de suicídio, Rastignac, em A Pele de Onagro, faz-lhe
uma preleção: "Obrigando-nos a beber em excesso, a libertinagem faz desafios mortais ao
vinho. O tonel de malvasia do duque de Clarence não tem melhor gosto que a lama do Sena?"
(CH Vol XV, p. 141 Pon)

O capítulo termina comJules anunciando ao sacerdote que irá àadega apanhar "um certo
vinho de mais bouquet do que as flores do jardim" ... (p. 39)

Como respostà, "Sorri o sacerdote, estica as bochechas, menos cismativo, e torna a
sentar-se na poltrona, a fim de esperar". (p. 40)

O gesto, prelibando a degustação, encontra correspondência numa cena do romance O
Ilustre Gaudissart: ..."à mesa, imita o glu-glu de uma garrafa dando piparotes nas bochechas
esticadas, sabe imitaro ruído da cerveja que sai da garrafa, soprando o ar entre os lábios". (CH
VoI. VI, p. 244 IG)

>,

O capítulo VII, "Reflexpes numa Adega", como o tÍtulo indica, mostra-nos Jules medi
tando a respeito do amigo. As páginas 40/41, lê-se:

Marcel de Lapouyolade nunca denotara temperamento impressionável assim...
Sabe-o realista. Conquanto religioso, não se prende a superstições em nome da fé.
Mente aberta aos conceitos mais avançados acerca de qualquer assunto, nem sempre
dócil aos seus votos de obediência, o que habitualmente lhe vale severas advertências
porparte dos superiores, caracteriza-se como sendo arejadopelas idéias revolucionárias
adequadas ao século, não obstante cristão exemplar.

Não se pode negar que a questão religiosa tenha tido, sob a Restauração, uma importância
extrema. Também está fora de dúvida que muitas vezes se tenha exagerado romanticamente
sua ação. Robert Burnand traça-nos, a propósito, um interessante quadro:

191 Op. cit., p. 88.
192 CH VaI, XV, p. 141, Pon.
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Padres antigos, padres novos, uns de cabelos brancos, impregnados aindadas doutrinas
do século XVIII, os outros armados contra o espírito secular. Estes não queriam, a dar
crédito a Courier, que a juventude dançasse no vilarejo, no dia da Assembléia. Frente a
esses, abrandados, abençoadores, os curas de aldeia. Foi entre eles, quarenta anos antes,
que se recrutaram os piores adversários da velha monarquia. Aos olhos dos liberais da
Restauração, eles representavam a virtude, a caridade e a indulgência, que é sua mais
tocante expressão. Convencionou-se crer que eranl todos impregnados do velho vírus
jacobino. A maior parte, no entanto, tinha atravessado a tormenta preenchendo modesta,
mas piedosamente, suas funções, e nada mais pediam. Eles sabiam que, apesar das opiniões
em curso, ou talvez por causa delas, as prebendas e as meias roxas não lhes eram destinadas.
O abade Chelan, cura de Verrieres, é um desses santos padres, mas, na paz do seu
presbitério, se forja o coração fogoso e revoltado de]ulien SareI.

O cura d'Azay permite dançar ante sua porta e fecha sabiamente os olhos aos
namoricos de seus paroquianos, - mas é desse velho padre que Courier fará um símbolo,
uma espécie de máquina de guerra.

- Esses curas de antigamente tinham, em sua maior parte, conservado o traje tradicio
nal. Muitos não usavam a sotaina, mas uma espécie de ampla levita curta ou enormes
redingotes marrons ou negros, não a calça, as fivelas dos sapatos mas o chapéu redondo
ou o tricórnio. Os padres jovens, ao contrário, usavam todos a sotaina, o barrete pontudo
terminado por um pompom e ao qual chamavam, observa com espanto Apponyi, seu
"bonnet carre'" .193

Não é pelos cabelos brancos cuja menção aliás o texto não referenda, que MareeI de
Lapouyolade seja um padre à antiga, mas pela própria cronologia do romance, que o situa
no ano de 1800. ,

Pelo conteúdo do texto, nosso cura, piedoso e revolucionário em amplo sentido,
subordina-se a t;oda essa caracterização, mesmo no que diz respeito a alguns pormenores da
indumentária. A página 42, Jules dirá: "Chegou embuçado e esqueceu o tricórnio!" A única
peça que faltava para completar-lhe o traje.

Sempre baseado em parâmetros, o autor conhece seu ofício. Entre os muitos modelos
que poderiam ser eleitos, escolhemos o abade Niollant, de Ilusões Perdidas, que, durante a
Revolução, escondera-se no castelo de Escarbas e pagara, generosamente, a hospitalidade do
seu senhorio, educando-lhe a filha Anàis. Apreciemos em rápido esboço essa personagem:

O padre, além de ser excelente músico, possuía largos conhecimentos de literatura e
conhecia o alemão e o italiano...

(...)0 padre Niollant, alma entusiasta e poética, era notável pelo espírito peculiar aos
artistas, que comporta apreciáveis qualidades, mas que se ergue acima das idéias burguesas
pela liberdade dos julgamentos e pela extensão dos pontos de vista... (CH Vol. VII, p. 31
IP)

Se insuficiente o exemplo, poderíamos recorrer a uma apreciação de Bertault sobre a
classe sacerdotal balzaquiana:

Os curas balzaquianos, como seus modelos, São Paulo e Phénelon, são dotados da
"faculdade simpática", marca autêntica do apóstolo sansimonista, o artista-padre. Eles
aderem às doutrinas do "Futuro". Os ]anvier, os Bonnet, os Chaperon, os Brossete,

193 Burnand, Robert. Op. cit., pp. 216-217.
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associam intimamente seu ministério pastoral aos interesses populares; seu coração queima
de ternura pelos humildes e os deserdados, os párias da sociedade.194

Em outra reflexão, Jules pondera:

Para ele, que se afizera àcídade grande, repleta-se a vida interiorana de criaturas
inadaptadas ao espírito da metrópole, o que não sucede com padre Marcel, homem
desabrido de alma e leitor assíduo de autores antigos e modernos, Plotino, peleuze,
Puységur, Montgeron, Swedenborg eoutros, muitos deles na condenação do Index. (p.
~j

Alguns dos autores citados, como Deleuze e Puységur, terão um espaço no capítulo de
medicina, o mesmo com Swedenborg, já nosso conhecido do capítulo inicial deste trabalho.
Assim, focalizaremos aqui os restantes, a começar pelo que encabeça a lista, Platina.

Esse foi um filósofo neo-platônico do século III, autor das Eneadas, tentativa de fusão
dos sistemas filosóficos do mundo antigo com elementos que, evidentemente, tomara
emprestados à doutrina cristã. Em Roma, onde veio abrir uma escola de filosofia, seu
misticismo semi-oriental exerceu influência enorme. Segundo seu biógrafo Porfírio,
Plotino teve diversas vezes durante a sua existência a visão do Deus supremo.195

Balzac irá citá-lo duas vezes. Em UrsulaMirouiit, a menção é feita pelo dr. Minoret que,
discorrendo para b padre Chaperon sobre o fenômeno das aparições, diz: - "Conheço todas
as que ocuparam os sábios, acabo de reler Platina". (CH Vol. V, p. 75 UM)

Em Luís Lambert, o filósofo é evocado para ilustrar as teorias sobre a atividade
prodigiosa do pensamento: ..."nem Plotino, que separado de Porfírio sentiu a intenção em
que este estava de se matar e pôde acorrer para o dissuadir" ... (V01. XVII, p. 51 LL)

Louis Basile Carré de Montgeron era magistrado, nascido em Paris, em 1686, e morto
em Valence, em 1754. Foi conselheiro no Parlamento de Paris, desde 1711, quando, indo
ao cemitério de Saint-Médard para julgar por si próprio os pretensos milagres operados no
túmulo do diácono Pâris, ficou tão impressionado àvista dos convulsionários que, incrédulo
até à véspera, subitamente se declarou convencido. Exilado com a comissão de Inquérito,
em 1732, empregou todo seu tempo livre em escrever uma grande obra: "A verdade dos
milagres operados pela intercessão do diácono Pâris". Morreu preso por ordem do rei, a
quem oferecera seu trabalho,196

Não encontramos qualquer referência à sua pessoa na Comédía Humana.

Jules persiste em suas indagações:

194 Bertault, Philippe. Op. cit., p. 119.
195 CH VoI. V, p. 75 UM.
196 GDUL XIX- S. 1866/76, verbete Montgeron.
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- Que estará acontecendo na mente do Padre MareeI?
Profundara-se ele em pesquisas complexas sobre a transmigração dos espíritos em

novos organismosplanetários. Da última vez que estivera em Carcassone encontra
ra-o afundado entre livros singulares eafoitos tais os de Lee, Saint Martin, Lavater,
a biografia do Duque de Montmorency, dispondo-se, em seguida, a interpretar, com
prazer e a seu modo, tudo o que guardasse o sabor do sobrenatural. Nesse sentido,
aliava as ocorrências da época, em torno do magnetismo, aosfenômenos da vida dos
santos, analisados pela Igreja. (p. 41-42)

Na obra balzaquiana, podemos encontrar a mesma preocupação com a influência,
geralmente perturbadora,das leituras, em inúmeras passagens, nenhuma, porém, tão próxima
do questionamento de Jules quanto a de um trecho de UrsulaMirouet, quando esses efeitos
fazem-se sentir na pessoa do dr. Minoret:

Entretanto, seu espírito ficou hesitante, ele já não parecia o mesmo. Mostrando-se
excepcionalmente pensativo, lia os Pensamentos de Pascal, lia a sublime História das
Variações de Bossuet, lia Bonald, leu Santo Agostinho. Quis, também, percorrer as obras
de Swedenborg e do falecido Saint-Martin, das quais lhe havia falado o homem misterioso.
O edifício construído naquele homem pelo materialismo estalava por todas as partes, não
faltava mais que uma sacudida; e, quando seu coração se encontrou maduro para Deus,
caiu na vinha celeste como caem os frutos. (CH VaI. V, p. 75 UM)

Examinemos, como anteriormente, os autores citados. O primeiro deles é Lee, e, a
princípio, acreditamos tratar-se do reverendo Samuel Lee, orientalista inglês que viveu de
1783 a 1852. Poliglota, foi professor de árabe na universidade de Cambridge e cônego da
Catedral de Bristol. Além de gramáticas de árabe e hebreu, foi autor de sermões, periódicos,
etc. Entre suas obras de cunho místico, incluindo panfletos sobre assuntos de controvérsia
religiosa, escreveu - The book 0!Job, translatedfrom the originalhebrew (1837); - A n Inquiry
imo the nature,progress, and end ofprophecy. Cambridge, 1849); - The Evems and Times of
the Visions ofDaniel and St folm, investigated, identified, and determined; Londres, 1851.
Portanto, esse nome seria perfeitamente adequado para encabeçar uma lista na qual os demais
citados versaram sobre temas afins, não fora a incompatibilidade com a cronologia~ Apesar
de sua precocidade, o ano de 1800 surpreendê-Io-ia com apenas dezessete anos, data ainda
distante das suas publicações.

Não encontrando referência a Lee na obra de Balzac e nenhuma consignação na Enciclo
pédia, com esse sobrenome, servindo às nossas exigências, arbitramos a possibilidade de
tratar-se de Monk-Lewis, autor que, juntamente com o genial Maturin e Ann Radcliffe,
influenciaram o jovem Balzac.

Lewis, na verdade, chamava-se Mathew Gregory, nasceu em Londres, em 1775, e morreu
no mar, em 1818. Seu primeiro romance, The Monk,197 publicado em 1795, era uma trama

197 M. Baldensperger observa, com razão, que uma tal personagem, escondendo suas perversidades
(noirceurs) sob o hábito eclesiástico, agrada tanto a Balzac que não somente ele o utilizará para
O Vigário das A rdenas, mas que Carlos Herrera, aliás Vautrin, será ainda uma sua reencarnação.
(Les opinions littéraires de Balzac, Genevieve Delattre, pp. 228-229 Presses Universitaires de
France, 1961). De certa forma, a 'perversidade' de padre Marcel não deixa também de se acobertar
sob a negritude de sua sotaina, muito embora tenhamos de buscar suas origens em vidas
pregressas, a partir de reflexos na atual.
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de cenas fantásticas e, muitas vezes, licenciosas, que ele teve de corrigir numa segunda edição.
Famoso a partir de então, passou a ser chamado de Monk-Lewis.

Apesar de a enumeração de autores estar voltada, em sua maioria, para assuntos místico
religiosos, prendemo-nos, antes, àexpressão dos dois adjetivos que caracterizavam a leitura
do padre, "livros singtJlares e afoitos" (p. 41), o que se aplicaria perfeitamente à temática da
obra de Lewis.

Entre 1823 e 1824, pode-se discernir uma mudança no clima da inspiração de Balzac. Sob
influências diversas, o escritor inclina-se para uma espécie de misticismo religioso e moral. A
partir de então, fará parte de sua biblioteca L'Homme de désir, de Saint-Martin. Será iniciado
na tradição secretado "filósofo desconhecido", graças aos bons ofícios de Henry de Latouche,
que conhecera em casa do editor Urbain Canel. As preocupações com o martinismo
permeiam sua obra, surgindo ora como simples citações, ora na tradução do comportamento
místico de algumas de suas personagens. Daremos apenas algumas referências: Uma Filha de
Eva (CH Vol. 11, p. 523); O Lírio do Vale (CH Vol. XIV, p. 271); Os Proscritos (CH Vol.
XVI, p. 663); Luís Lambert (CH VoI. XVII, p. 16).

Foi em 1822 que Balzac comprou, a conselho do dr. Nacquart, e mandou encadernar as
obras de Lavater. Esse escritor suíço, já nosso conhecido, muito admirado por Goethe, tinha
escrito uma Fisiognomonia (a artede conhecer os homens pela fisionomia), onde descrevia,
através de sutis e brilhantes observações, seis mil tipos humanos, seus aspectos exteriores e
suas naturezas profundas. Essa obra tornou-se, para Balzac, uma espécie de Bíblia:

As pessoas de espírito, os diplomatas, as mulheres, todos os raros eferventes discípulos
daqueles dois homens célebres (Lavater e Gall), tiveram muitas vezes ocasião de notar
vários outros sinais evidentes por meio dos quais se reconhece o pensamento humano; os
hábitos, a escrita, o som da voz, as maneiras mais de uma vez iluminaram a mulher que
ama, o diplomata que engana, oadministrador hábil ou osoberano (Napoleão), obrigados
a distinguir num volver de olhos o amor, a traição ou o mérito desconhecidos. (CH VaI.
XVII, pp. 364/365 Fis.)

Vê-se, aí, em germe, o esboço de um estudo de todos os grupos sociais. Balzac, discípulo
de Buffon e de Geoffroy Saint-Hilaire, era um entusiasta de tais classificações exaustivas.

No início desse nosso trabalho, vimos uma pequena mostra de como o escritor procedia
na aplicação dos princípios lavaterianos.

Referências: CHVol. I1,p. 331 DF; CH VoI. V,p. 62 UM; CH VoI. XV,p. 491 PAi CH
VaI. XVII, p. 364 FlS.

Passando àbiografia do duque de Montmorency, o que de pronto nos ocorre àlembrança
é a sugestão dessa leitura, feita por padre Chaperon a Ursula Mirouet:

Na Suécia, Swedenborg - respondeu o Padre Chaperon - provou até a evidência que
se comunicava com os mortos. Ainda há mais: vai à biblioteca e lerás na vida do famoso
Duque de Montmorency, decapitado em Toulouse, e que por certo não era homem de
forjar mentiras, uma aventura quase semelhante à tua e que, cem anos antes, também
sucedera a Cardano.

U rsula e o cura subiram ao primeiro andar e o bom velho procurou-lhe uma pequena
edição in-12, impressa em Paris, em 1666, da Histoire de Henri de Montmorency, escrita por
um eclesiástico contemporâneo que conhecera o príncipe.

- Lê - disse o cura, en
183/184 UM)
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- Lê - disse o cura, entregando-lhe o volume - às páginas 175 e 176... (CH VaI. V, pp.
183/184 UM)

o conteúdo dessas páginas, que Balzac transcreve, relata um episódio de sonho premo
nitório vivenciado pela personagem histórica. Portanto, exatamente a temática das preocu
pações de padre MareeI.

Outra ligação interessante da figura histórica do duque com" o nosso romance é o fato
de ter ele, em 1613, assumido o governo do Languedoc.

)~

>}- >1-

Em meio à sua última reflexão, Jules se pergunta: "A que atribuir semelhante demons
tração de fraqueza nele que já teve força bastante para recusar, por várias vezes, a 'murça
do canonicato'!" (p. 42)

Em francês, camail (a murça eclesiástica) consistia num mantô curto com capucho,
podendo este permanecer abaixado ou cobrindo a cabeça. Era usado por bispos, cardeais e
cônegos.

Em oposição a padre Marcel, que recusava essa honraria, enquadrando-se, assim, mais
uma vez, na descrição de Burnand, o abade Birotteau, de O Cura de Tours, era devorado
pelo canonicato, um desejo que causará sua perda, mesmo sua morte.

'<
)l- )'1"

Resquiescat in pace define, já no tÍtulo, o conteúdo trágico do capítulo VIII, o assassinato
do padre. (p. 43) "

A primeira frase provocando nossa análise é justamente aquela que introduz a ação:

Ensurdecendo os passos, deslizando pé-ante-pé, alta sombra, na obscuridade cúm
plice, esgueira-se do postigo ese aproxima. Absorto, o cura esfarpa, sem operceber, a
ponta do cinto encorpado da roupeta. (p. 43)

Outro assassino, cujo surgimento dá-se de maneira semelhante, é o que foge com Helena,
a filha do general, em A Mulher de Trinta Anos: "Um homem esgueirou-se sob o portal
com a fantástica velocidade de uma sombra logo que o general entreabriu a porta" ... (CH
VoI. TIl, p. 621 M 30)

Com o gesto de esfarpar o cinto, o autor faz com que a personagem se ausente
psicologicamente da cena.

Em O Coronel Chabert, a condessa Ferrand reproduz-nos o recurso: "Enxugou os olhos
como se tivesse chorado e com um gesto distraído brincou com a comprida fita vermelha
do cinto". (CH VoI. IV, p. 285 Cor)

Outra nobre, a duquesa de Maufrigneuse, em O Gabinete das Antiguidades, mostra
atitude idêntica no gesto, e distinta no significado: "Inexorável e despreziva, a duquesa
brincava com uma ponta de mantilha, lançando olhares irritados a Victurniano" ... (CH VoI.
VI, p. 618 GA)

Nas Mémoires des Sanson, a expectativa da leitura de um julgamento provoca em
personagem histórica, idêntico gesto automático:
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On vit unjrisson courirsur le corpsdemadame de LaMotte, ses doigts crispés tourmemaient
machinalement le large ruban qui servait de ceinture à sa redingotej elle demeura un instam
pensive et les yeux baissés, puis relevam la tête:

- Eh bien! Allons, dit elle. 198

Prosseguindo, a sombra que se esgueirara éagora um vulto:

de súbito, num movim
44)

o vocábulo 'tenazes' é de
mente associado às mãos, qua:
por um exemplo retirado de j

Conquanto inabituado aos esfõrços físicos, opadre não se rende edesenvolve um
angustiado ímpeto para alcançar a janela. Tudo em vão. Tenta o desconhecido
aplicar-lhe um golpe com opé, como se estivesse jogando a savate. (p. 44)

Então, com agilidade, qual felino sobre presa incauta, salta o vulto por trás do
espaldar da poltrona. Em segundos, fortes garras arrebatam o pároco inclinado,
tolhem-no, erecurva mão calca-lhe a boca, sufocando-lhe a voz. (p. 43)

A luta se engaja:

Em 1815, uma palavra nova vinda da Inglaterra, sport, exprimia a paixão da sociedade.
Por sport entendia-se o combate de homem a homem. Os soldados do antigo exército,

prisioneiros dos ingleses, trouxeram do seu cativeiro o gosto pelo boxe e a "luta livre"
substituindo ou completando a bengala e o bastão da velha tradição francesa. O 'duque de
Berny tomava lições de savate com um senhor Baptiste, antigo dançarino da ópera. A
posteridade reteve os nomes de Fanfarre, Mignon, Champagne, que lutavam à bengala e
ensinavam em ritmo lento as mil nuances do golpe com o pé.l 99

o verbete sa'vate, do Petit Ro bert, éilustrado com um exemplo de Balzac: Ela" lui dorma
dans les jambes ce coup sec si cormu de ceux qui pratiquent l'art dit 'de la sa'vate' ."200

Em Um Conchego de Solteirão, esgrimam-se Max e Filire Brideau: "Entre dois homens
igualmente fortes como os dois combatentes, passa-se umfenomenosemelhante ao que ocorre
entre a gente do povo na terrível luta denominada capoeira". (CH Vol. VI, p. 205 CS)201

O narrador, em A Menina dos Olhos de Ouro, exalta a coragem de leão de Henrique de
Marsay, dizendo-nos que, apesar de tranqüilo como um cordeiro, "sabia bater um homem
dos arrabaldes no terrível jogo da savate ou do bastão". (CH Vol. VIII, p. 270 Moo)

E tem a luta prosseguimento:

Seria o mesmo que desejar
nervudos, peludos, e tão fiara

manobradas pelo mais fone c
Garnier, s/d, p. 437.)

Decamps, Alexandre-Gabrie.
"agilidade de gata" ("com <1i:

Tomou tempo, calculo
dois interrogatórios e os 1:
clamava:

- Senhora! Minha Senl:
custo queria salvar Lucian
como se fosse numas tena:
delicada o efeito de um cau

À página 45, após haver sidc
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, Ao ouvir esse nome, c

o qual se sentiu apenado c
p. 383 DF)

Autant auroyt valu se
bras quarrez, nerveux, po
des tenailles manouvrées p

EmPedro Grassou, éinten
outros quadros de Decamps, e
594, Pgr)203

Há ainda exemplos em qu
que acontece em um trecho de
~athan: "Esse Byron mal pent
cIdos, curvatura exagerada, mâ
dedos magros e nervosos". (CJ

O mesmo se dá no romane

Quase reproduzindo as cÍI
Esplendores e Mísérias das Cor,
autos que incriminavam LuciaJ

Vamos ao texto:

202

203
204

Ambos, novamente em pé, recuam e cambaleiam de encontro ao parapeito que
dá para a rua. Padre MareeI, -junco frágil em tenazes poderosas, - geme lancinante
mente, clamando pelo amigo e, embora a intenção de agarrar-se às roupas do agressor,

Viu-se um arrepio percorrer o corpo de madame de La Mone, seus dedos crispados atormen
tavam maquinalmente a larga fita que servia de cintura ao seu redingote; ela permaneceu um
instante pensativa e de olhos baixos, depois, levantando a cabeça: - Pois bem! Vamos, disse.
(Mémoires des Sanson, VaI. 6, Tomo II, p. 20)

Burnand, Robert. Op. cit., p. 99.
.. .lhe deu nas pernas esse golpe seco, tão conhecido daqueles que praticam a arte chamada "da

savate" .
Na original: savate.201

198

199
200
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~ que praticam a arte chamada "&

de súbito, num movimento incontrolável, é lançado pelo escancarado da janela. (p.
44)

o vocábulo 'tenazes' é do número daqueles que Balzac privilegia em sua obra. Geral
mente associado às mãos, quase poderíamos falar de uma conotação fetichista. Comecemos
por um exemplo retirado de Perseverance d'amour, um dos Contos Droláticos:

Autant aurayt valu soubhaiter estre roy de France, pour ce que l'orphebvre avoyt des
bras quarrez, nerveux, poilus et si merveilleusement durs, que, alors que il serroyt le; poings,
des tenailles manouvrées par le plus rude compaignon ne luy eussent ouvert la main.zoz

EmPedro Grassou, éinteressante o sutil destaque concedido ao vocábulo, ao citar, entre
outros quadros de Decamps, o que tem por título O Suplú:io das Tenazes. (CH VoI. IX, p.
594, Pgr)Z03

Há ainda exemplos em que o vocábulo é substituído por expressões equivalentes. É o
que acontece em um trecho de Uma Filha de E'va, quando nos édescrita a personagem Raul
Nathan: "Esse Byron mal penteado, mal construído, tinha pernas de garça, joelhos intumes
cidos, curvatura exagerada, mãos musculosas, duras como as pinças de um caranguejo, com
dedos magros e nervosos". (CH VoI. 11, p. 54112 FE)

O mesmo se dá no romance Uma Dupla Família:

- Pobre Carolina! - exclamou o médico.
Ao ouvir esse nome, o conde de Granville estremeceu, e segurou o braço do médico,

o qual se sentiu apertado como pelas duas mandíbulas de ferro de um torno. (CH VoI. lI,
p. 383 DF)

Quase reproduzindo as circunstâncias da psicografia, é o exemplo que retiramos de
Esplendores eMisérias das Cortesãs. Nele, Leontina arrebata das mãos do juiz Camusot os
autos que incriminavam Luciano, atirando-os ao fogo.

Vamos ao texto:

Tomou tempo, calculou seus movimentos e, com uma agilidade de gata,Z04 agarrou os
dois interrogatórios e os lançou ao lume... Seguiu-se uma luta durante a qual Camusot
clamava:

- Senhora! Minha Senhora! Mas isso é um atentado!... Contudo Leontina, que a todo
custo queria salvar Luciano, não largava os terríveis papéis timbrados que ela segurava
como se fosse numas tenazes, conquanto as chamas já tivessem produzido na sua pele
delicada o efeito de um cautério. (CH VoI. IX, p. 349 Emc)

À página 45, após haver sido projetado da janela, estertora o padre:
Sob a nuca do agonizante, corre o rubro de um filete que macula os anéis dos

202 Seria o mesmo que desejar ser rei da França, pois que o ourives tinha braços angulosos,
nervudos, peludos, e tão maravilhosamente duros, que quando cerrava os punhos, nem tenazes
manobradas pelo mais forte companheira lhe teriam aberto a mão. (Perseverance d'amour. Ed.
Garnier, sld, p. 437.)

203 Decamps, Alexandre-Gabriel, 1803/1860, pintor francês.
204 "agilidade de gata" ("com agilidade, qual felino" - ver o texto psicografado, p. 43)
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cabelos desfeitos, a entranhar-se na frincha do lajedo já mosqueado de sangue. Perto,
desata-se o molho de chaves com o qual ninguém se importa.

Aqui, o que despertou nossa curiosidade foi o adjetivo 'mosqueado' (em francês 'mouche
té'), "que tem pintas escuras como moscas", "que é salpicado de manchas negras como
moscas". Mosca + ear - um arcaísmo, haja vista que o Petit Robert consigna-lhe a data de
1340.

"Como Chateaubriand, Balzac colecionava palavras arcaicas, para, assim valorizando-as,
reatualizá-Ias. (' Virvoucher' , verbo caro a Latour-Mézeray, que quer dizer "fazer uma
porção de movimentos sem finalidade", como as moscas), ou vocábulos raros: 'flavescent',
'turquin' ('flavescent', "flavescente, que se torna louro ou amarelo"; 'turquin', "turqui, azul
retinto e fosco")."2os

Na psicografia, 'ainda registramos outros arcaísmos; a palavra 'opinadores', que se vê à
página 83: "E o casal du Malhac, dois apaixonados opinadores da política..."

Não a encontrando nos dicionários atuais, "fomos localizá-la na velha Enciclopédia
Larousse:" 'Opineur' - sm (rad. opiner) - Celui qui opine, qui emet une opinion. (Peu usite)"

Ainda a palavra 'turlutaine', que a mediunidade emprega com o significado de "caixa de
música", às páginas 222 e 234. O Petit Rohert registra-a como serinette, significando um
refrão, e faz remontar sua etimologia ao século XII, com o termo turlurette, turelurete, um
flageolé, ou viola.

Voltando ao adjetivo 'moucheté', vemos que Balzac, em um dos Contos Droláticos, La
Chiere Nuictée d'amour, irá empregá-lo exatamente como fez o romancista da espirituali
dade:

Puis se tut en tombam dedans ung bourbier, soubz les pieds de l'advocat, auquel il
veit, à travers lespatineries de ce combat diabolicque età la lueur de la fune, le visaigemoucheté
du sang de sa femme. 206

Encerrando o capítulo VIII, a intervenção de dois populares, no seguinte diálogo à página
47:

- Inda hoje o vi, nos ofícios da missa! Deu-me a comunhão com essa mão que aí
está! - velha senhora lamenta-se, lívida qual o morto, enquanto um homem, compa
decido, lhe aconselha:

- Cidadã, volte para casa! Silêncio, amigos!

Esse epíteto tem seu emprego justificado historicamente. Nesse mesmo período, 1800,
uma questão iria dividir os espíritos: conservar-se-iam, na linguagem, as formas da Revolu
ção e, notadamente, esse apelativo, 'cidadão', 'cidadã'? Isso era um legado da Comuna de
Paris, que, em 1792, tornou o termo obrigat6rio. Teoricamente, sempre o fora, não tendo
sido nunca revogada a medida em questão. Mas, com o novo século, a mudança de regime,

205 Mamois, André. Promethée ou la Vie de Balzac. Ed. Hachette, Paris, 1965, p. 448.
206 Depois se calou caindo num lodaçal, sob os pés do advogado, de quem ele viu através das

patinhagens desse combate diabólico e à luz da lua, o rosto mosqueado do sangue de sua mulher.
(La chiere nuictée d'amour. Garnier, sid, p. 315.)

essa distribuição de civismo e
primeiro Cônsul se instalou
evidente que as mudanças iria.
resolveu-se, de início, reserval
civis. A partir de então, as
mademoiselle, termo que ofen
tas estrangeiros eram batizadl
possuíam mais seus direitos ci
Mas, foi o poeta Andrieux que
no Instituto, e cuja conclusão E

nous messieurs et soyons citoye
Balzac, na 'Comédia', alé

correspondente, ainda nos reu

A terrível srta. Cochet
Laguerre), vendo o doilÚr
logo a tratar de senhora, ap
p. 89 Camp.)

Agora, no romance Um Ep

- Senhora! - disse-lhe i
estava proscrito.

A velha senhora não re.
estivesse desenhado um obJ

- Que tens, cidadã? - p
- O cidadão pasteleiro

caixa de papelão coberta co

O último dado desse retrato I

(p. 47), e refere-se ainda a um dE

Debruçado sobre oco7'}
duraque manchada de ver
filetado de púrpura. (p. 48)

O cabeção, em francês 'raha
veste com essa peça uma person;

O Sr. Grimom, homerr
sotaina, da qual saiam dois
cabeção um rosto rechonch
B.)

Énos Portraits Contemporair.
a afirmação de que a mulher pertE



o A vesso de um Balzac Contemporâneo 193

mosqueado de sangue. Perto,
lOna.

osqueado' (em francês 'mouche
::ado de manchas negras como
t Robert consigna-lhe a data de

icas, para, assim valorizando-as,
IY, que quer dizer "fazer uma
lU vocábulos raros: 'fia'vescent',
larelo"; 'turquin', "turqui, azul

alavra 'opinadores', que se vê à
res da política..."
:alizá-la na velha Enciclopédia
!iemet une opinion. (Peu usitej"
i com o significado de "caixa de
)illO serinette, significando um
ermo turlurette, turelurete, um

I um dos Contos Droláticos, La
fez o romancista da espirituali-

es pieds de l'advocat, auquel il
'.Urde la lune, levisaigemoucheté

res, no seguinte diálogo àpágina

munhão com essa mão que aí
nquanto um homem, compa-

:e. Nesse mesmo período, 1800,
lnguagem, as formas da Revolu
) era um legado da Comuna de
ente, sempre o fora, não tendo

'0 século, a mudança de regime,

::e, Paris, 1965, p. 448.
gado, de quem ele viu através das
,osqueado do sangue de sua mulher.

essa distribuição de civismo em série começou a parecer um pouco ridícula. Depois que o
primeiro Cônsul se instalou nas Tulherias, e aí formou uma pequena corte, tornava-se
evidente que as mudanças iriam impor-se no vocabulário oficial. Para amenizar a transição,
resolveu-se, de início, reservar o tÍtulo de cidadão aos franceses detentores de seus direitos
civis. A partir de então, as mulheres logo recomeçaram a chamar-se de madame ou
mademoiselle, termo que oferecia a vantagem de as distinguir umas das outras. Os diploma
tas estrangeiros eram batizados de excelências, e os mortos que, sem dúvida alguma, não
possuíam mais seus direitos civis, eram qualificados de senhores, nas guias de enterramento.
Mas, foi o poeta Andrieux quem encerrou a questão, numa espirituosa peça versificada, lida
no Instituto, e cuja conclusão era: "Chamemo-nos senhores e sejamos cidadãos". (Appelons
nous messieurs et soyons citoyens.)

Balzac, na 'Comédia', além de empregar o designativo em enredos de cronologia
correspondente, ainda nos retraça sua origem histórica.

A terrível srta. Cochet, sua criada-grave e seu vizir-fêmea, tentava esclarecê-la, (a srta.
Laguerre), vendo o domínio que Gaubertin ia tomando sobre ela, a quem ele começou
logo a tratar de senhora, apesar das leis revolucionárias sobre a Igualdade... (CH VoI. XIII,
p. 89 Camp.)

Agora, no romance Um Episódio do Terror:

- Senhora! - disse-lhe involuntariamente e com respeito, esquecida de que esse título
estava proscrito.

A velha senhora não respondeu. Tinha os olhos fixados na vitrina da loja, como se ali
estivesse desenhado um objeto assustador.

- Que tens, cidadã? - perguntou o dono da casa, o qual logo voltara.
- O cidadão pasteleiro tirou a dama de seu devaneio, entregando-lhe uma pequena

caixa de papelão coberta com papel azul. (CH VoI. XII; págs. 10/11 Ept)

O último dado desse retrato está contido no capÍtulo IX - "As Sugestões de um Cadáver"
(p. 47), e refere-se ainda a um detalhe da indumentária eclesiástica:

Debruçado sobre o corpo a esfriar-se, o burguês afoito examina a sotaina curta de
duraque manchada de vermelho, depois a ruptura do cabeção que expõe o colarinho
filetado de púrpura. (p. 48)

O cabeção, em francês 'rabat', era exclusivo dos eclesiásticos franceses e belgas. Balzac
veste com essa peça uma personagem do romance "Beatriz":

o Sr. Grimont, homem de cinqüenta anos, de estatura mediana, sepultado na sua
sotaina, da qual saiam dois sapatos grossos com fivelas de prata, apresentava acima do
cabeção um rosto rechonchudo, de tez geralmente alva, porém dourada. r:v01. IH, p. 189
B.)

MONIQUE

Énos Portraits Contemporains, de Sainte-Beuve, citando M. Janin, que vamos encontrar
a afirmação de que a mulher pertence a M. de Balzac. Ela pertence-lhe em seus adornos, em
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seu negligé, nos mínimos detalhes de seu íntimo. Ela é despida e, ao mesmo tempo, vestida
por ele. E acrescenta: "partindo-se da mesma idéia, pode-se dizer que Balzac, em seus
romances, é uma vendedora de modas, ou melhor uma vendedora que exibe e decanta essa
moda". Despojando-as de suas intenções mordazes, essas críticas ajustam-se às descrições da
psicografia, onde também se mercadeja a moda, não só exibindo o seu produto, mas
falando-nos de suas origens e, ainda mais, corroborando, com o seu uso, a precisão histórica
do livro.

Essas descrições, que temos até aqui chamado de "retratos", constituem, muitas vezes,
uma tentativa de nos reproduzir verdadeiras obras de arte, no que continua "pastichando"
Balzac, o qual, sabemos, compara o físico de suas personagens a trabalhos de artistas famosos
na pintura, escultura e arquitetura. Abraham, inventariando tais comparações, diz-nos que
elas montam a umnúmero de cento e vinte, onde se pode ler umas quarenta assinaturas. Na
pequena introdução ao seu estudo, ele se utiliza de três exemplos para ilustrar-nos o fato de
que, com a experiência do escritor, se evidencia também a precisão no manejo da compara
ção plástica.

No romance A Bretanha em 1199, de 1829, o lábio de Montauran evoca "a folha do
acanto dos capitéis coríntios". E Mademoiselle de Verneuil lembra um vago e indeterminado
"quadro".

Em 1844, ao.contrário, Modeste Mignon revela "as linhas fugidias amadas por Leonardo
da Vinci" e, assim, pode ser comparada à "Virgem de Espanha" , mais que à de RaphaeI.

Acrescentemos, agora, a primeira aparição de Monique:

No deslumbrado da fisionomia, configura afável expressão que ninguém regístra
sem admirar. A gravidez realça-lhe a tez e, sobretudo, a luz dos olhos de límpido
verde-água. Tem faces de suavíssimo contorno efinura de lábios que lembram opincel
de Jean Antoine Watteau. Usa falbalás no vestido de gestante, em musselina denticu
lada ao gosto do Diretório e leve chapéu de palha italiana condizente com a estação.
Ao movimentar-se, deixa ver os pés calçados de escarpins de seda, as meias de anafaia
(p. 28).

Essa, verdadeiramente, não pretende ser apenas a linguagem do crítico, mas também o
pincel do artista, que nos reproduz em palavras sua pintura, inclusive assinando-a.

Embora essa assinatura falte aos dois exemplos seguintes, sua proximidade é de tal ordem
que nos leva àsuspeita de um modelo único:

Beatriz estava encantadora assim: o semblante ameigado pelo reflexo de um chapéu
de palha de arroz, sobre o qual estavam atiradas papoulas e atado com uma fita vermelho
vivo, um vestido de musselina estampada, avançando seu pequenino pé, delicado, calçado
com polainas verdes, apoiando-se na sua frágil sombrinha e mostrando sua bela mão
eruuvada. (CH VoI. III, p. 278 Beatriz)

Agora, o narrador, em Uma dupla família, descrevendo-nos Angélica.:

Os arcos das sobrancelhas eram riscados com a correção que se admira nas belas
imagens chinesas. O nariz, quase aquilino, possuía uma firmeza rara nos seus contornos,
e os lábios se assemelhavam a duas linhas róseas traçadas com amor porum pincel delicado.
(CH VaI. II, p. 360 Df)

Como respaldo à hipótese da inspiração em Watteau, selecionamos algumas informações

concernentes a esse pintor, qu<
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.onamos algumas informações

concernentes a esse pintor, que, igualmente, poderão dotar o leitor de um senso crítico.
Na primeira dessas informações vemos a razão das imagens chinesas do segundo exemplo:

lemos no Larousse Illustré, verbete Watteau, que a obra desse pintor comporta, entre muitos
outros temas, o das chinesices.

Na segunda, transferimos a palavra a M.M. de Goncourt, em sua apreciação desse clássico
da pintura francesa:

Foi trabalhando no atelier de d'Audran, decorador de talento, que Watteau adquiriu
o hábito desse toque leve, vivo, espiritual, que é um dos charmes da sua pintura [...] A
graça de Watteau é a graça. Ela é o nada que veste a mulher de um charme, de uma
coqueteria, de um belo que ultrapassa a beleza física. Ela é essa coisa sutil que parece o
sorriso da linha, a alma da forma, a fisionomia espiritual da maneira. Todas as seduções
da mulher em repouso: a languidez, a preguiça, o abandono, o recostar-se, o estirar-se, as
indolências, a cadência das poses, a delicadeza dos perfis recurvados, o fugidio retrair do
colo, a leveza do corpo feminino, e o jogo dos dedos longos sobre o cabo dos leques, e as
indiscrições dos saltos altos ultrapassando as saias, e as felizes riquezas do pane, e a
coqueteria dos gestos, e o movimento dos ombros, e todo esse saber que os espelhos do
século XVIII ensinaram à mulher, a mímica da graça revive em Watteau com sua flor e
seu acento. [...] Diz-nos Caylus que sua cor é exata na reprodução de seus tecidos, que são
desenhados de uma maneira excitante. Deve-se dizer ainda que ele só pintou tecidos de
seda que formassem pequenas pregas, mas seus panejamentos tinham bom caimento. A
disposição das dobras era verdadeira, porque ele as copiava sempre do natural, nunca se
serviu de um manequim. A escolha das cores locais dos seus panejamentos era boa, e jamais
prejudicava o conjunto. Enfim, seu toque fino e leve dava a toda sua execução uma
aparência sedutora e animada.207

Outro exemplo de significado idêntico é o que pode ser visto no capítulo XVII, quando,
em várias ocasiões após a tragédia, Florian, chegando ao solar, encontra Monique em
profunda depressão:

Não hámuito surpreendera-a na intimidade, àfeição de ave aprisionada nagaiola
da alcova, à meia luz, a tristeza no rosto quase208 transparente qual os dos anjos de
FraAngélico.209 (p. 86)

Para procedermos de maneira idêntica à que adotamos acima, convocaremos, novamente,
aqueles exemplos cuja semelhança buscamos estabelecer:

Esse menino, de cabelos crespos, rosto moreno como os dos anjos nos quadros do
século XV. (CH VaI. XIII, p. 40 Camp.)

Luciano e o seu dominó faziam lembrar esses anjos que se ocupam de flores ou de aves,
e que o pincel de Gian Bellini210 colocou sob as imagens da virgem-mãe. (CH VaI. IX, p.
34- Emc)

Esbelta, formosa como a mãe, dotada de uma voz deliciosa, com uma carinha fina

207 GDUL XIXe S. 1866/76 - verbete "Watteau".
208 Na edição em que nos baseamos, não consta o advérbio 'quase', que aparece, entretanto, na

primeira, de 1965.
209 FraAngélico -1387/1455.
210 GianBellini-1429/1516.
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emoldurada por belos cabelos louros, parecia um desses anjos mais ITÚsticos que reais,
colocados por alguns pintores primitivos no fundo das suas sagradas faITÚlias. (CH, VaI.
IX, p. 120 Emc).

Fica claro que, quando se trata da representação de anjos, Balzac elege os primitivos
quinhentistas.

Em um artigo publicado em 1853 na Re'uue des Deux Mondes, Henri Delaborde tece
sobre Fra Angelico a seguinte consideração: "Pintor espiritualista por excelência, ao traçar
cada uma de suas figuras, procurava menos representar as formas palpáveis de um corpo
que fazer, por assim dizer, pressentir uma alma sób um envoltório transparente".

O próprio Larousse Illustré diz-nos que os anjos desse período têm uma "suavidade
vaporosa".

Quando Monique ressurge, vinte anos após, é-nos descrita não mais nos limites de sua
figura física, mas beneficiando-se de um cenário que também ajuda a compor:

NO SOLAR Barrasquiéapenumbra recama-se de paz.
Monique, mechas loiras levemente matizadas de prata, aquieta-se no estúdio

lambrizado e ocupa-se em pintar encarpes de flores efrutos, na porcelana do serviço
caseiro, reunida na mesa de mogno a que ela se apóia.

Na ronda das estações, o tempo, como nos desenhos medievais, prosseguiu na
marcha inviolável. A ciranda infinita das horas despetala lentamente os dias, tentan-
do, em vão, alterar as listas do calendário. '

O homem de olhar indeciso, cuja imagem reponta do emoldurado da tela que
domina a câmara, é Carlos X, 211 Os Bourbons, pois, estão de volta!

No rosto inclinado da Sra. Barrasquié, os anos deixaram inequívocas marcas de
provação. O amplo desabillé de seda clara, as pantufas bordadas que lhe abrigam os
pés, não lhe disfarçam afragilidade. Mas, ao contornar com traço azulo monograma
do esposo, iluminam-se-Ihe asfaces de rósea claridade e ela sorri. (p. 135-136)

O primeiro critério que se pode observar é a incidência da luz, traduzida como penumbra,
como se o autor pretendesse um clair-obscur. Aliás, o romance dá-nos constantes exemplos
do cuidado com a iluminação dos cenários, como se fossem quadros.

A preocupação seguinte é a escolha do local em que será surpreendida a personagem, e o
mister de que se ocupa. Essa seleção traduz um olhar atento para os afazeres femininos,
optando por aqueles capazes de mostrar a mulher sob seus ângulos mais graciosos. E essa,é
uma tentação por demais balzaquiana para que a autoria pudesse inovar de algum modo. A
página 117 ela já nos surgira numa descrição bem típica:

Sentada, frente àjanela da câmara que lhe émais íntima, tem na mão obordado
interrompido num ramalhete iniciado em suaves tons de azul. De lado, sobl-e a
mesinha, amontoam-se-Ihe os petrechos de costura.

De fato, em Honorina, Balzac chega adedicar a essa escolha todo um capítulo, o XXVI,

211 O olhar de Carlos X provocou, de fato, o comentário dos historiadores, e, no crítico Burnand,
aparece como des yeux d'enfant (Op. cit., p. 12).
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a começar pelo próprio tÍtulo, "Observação Sobre o Trabalho das Mulheres" .
Acompanhemo-lo naquelas passagens com as quais o entrecho mediúnico apresenta

maior intimidade e parentesco:

Pouco depois ela (Honorina) me deu o direito de entrar no encantador atelier onde
fazia suas flores, um refúgio cheio de livros e curiosidades, adornado como um camarim
e onde a riqueza reparava a vulgaridade dos instrumentos de trabalho [...] De todos os
trabalhos que uma mulher possa fazer, as flores artificiais talvez sejam aqueles cujos
detalhes oferecem maior oportunidade à graça feminina. Para colorir, uma mulher deve
permanecer inclinada sobre uma mesa e aplicar-se com uma certa atenção a essa semi-pin
Ulra. (CH Vai. IH, p. 131 H)

O atelier de Honorina merece uma descrição longa e detalhada, que se justifica por ser o
local de trabalho de uma profissional. O de Monique, traduzido como umestúdiolambrizado,
tem a simplicidade suficiente ao exercício de um simples hobby.

Honorina ocupa-se da confecção de flores empregadas em adornos de moda; já os
encarpes de flores e frutos são pintados por Monique na porcelana caseira, imitando assim
a senhora Jaquotat citada em A mulher dos Trinta Anos. (CH VaI. IlI, p. 644 M30), cuja
pintura era feita "em vasos de porcelana de Sevres".

Depois de ressaltar os trabalhos em flores como os que mais oportunidades oferecem à
graça feminina, Balzac faz uma referência àposição inclinada, indispensável ao ato de pintar,
a mesma que é vista no rosto da senhora Barrasquié.

Ainda na continuidaéie do mesmo trecho, em Honorina, lemos:

Mas o trabalho em flores e em modas compõe-se de uma multidão de movimentos, de
gestos, e até de idéias que deixam uma linda mulher em seu ambiente. Ela continua sendo
ela mesma, pode conversar, rir, cantar ou pensar.

[MoniqueJ ao contornar com traço azulo monograma do esposo, iluminam-se-lhe
as faces de rósea claridade e ela sorri. (p. 136){..] Finda a tarefa, Monique limpa os
pincéis a cantar. (p. 138)

Em Honorina, Balzac vê um sentimento de arte até mesmo na maneira pela qual a
condessa dispunha sobre uma longa mesa de pinho amarelo as miríades de pétalas coloridas.

A psicografia, designando ainda o material - a porcelana -, reúne-o sobre uma mesa,
tampouco esquecendo de nos especificar a madeira de que é feita, o mogno.

No parágrafo a seguir, somos levados através de uma imagem de desenhos medievais a
inteirarmo-nos do tempo decorrido no enredo. Nessa seqüência de um discurso igualmente
sobre pintura, só não interpretamos o trecho como uma outra miniatura gravada na louça
por conhecermos, de antemão, o tema da arte de Monique - flores e frutos:

Na ronda das estações, o tempo, como nos desenhos medievais, prosseguiu na
marcha inviolável. A ciranda infinita das horas despetala212 lentamente os dias,
tentando, em vão, alterar as listas do calendário (p. 136).

212 O grifo é nosso.
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Comparando com essa descrição o desenho do leque oferecido pelo primo Pons à sra.
de Marville, vamos encontrar uma sugestiva semelhançjl: "Representava uma ronda dançada
por falsas camponesas e por pastores grão-senhores... E o inverno e o verão!" (CH VoI. X,
p. 446 PP) O mais surpreendente contudo é a assinatura. - "Watteau! minha prima, um dos
maiores pintores franceses do século XVIII!" (CH VoI. X, p. 446 PP)

Assim é que, através de O Primo Pons, cremos revelar-se-nos a presença de Watteau,
presidindo, ainda, a composição do retrato de Monique, numa versão distanciada de vinte
anos da anterior.

O estúdio de Monique comporta uma tela de Carlos X, sem, contudo, exibir a profusão
de objetos de arte do atelier de Honorina. O narrador balzaquiano atribui à riqueza do
ambiente de trabalho de sua personagem a função de atenuar avulgaridade dos instrumentos
do ofício; mas, na psicografia, fora a decorativa, qualquer atribuição é deixada a critério do
leitor. Por isso, no complemento da frase - "Os Bourbons, pois, estão de volta!" -,
supusemos tão-somente a intenção, aliás flagrante, de balizar-nos o tempo.

Mas, logo se nos impôs uma associação interessante, evocada por um trecho de
Burnand,213 onde, falando a propósito do ano novo de 1828, ele expressa, de maneira
nostálgica, a fantasia de ver a bela mesa de fabricar flores, com que Carlos X presenteia a
pequena princesa Clementina d'Orléans.

Se já havíamos associado a mesa de pinho da personagem balzaquiana à de mogno de
Monique, agora sabemos, seguramente, que a table àfaire les fleurs é um dos instrumentos
do ofício, e estava em plena voga ao tempo de Carlos X, o que, melhor ainda, a aproxima
de Monique, através da tela que domina a câmara do solar dos Barrasquié.

*
)~ *

Deixamos propositadamente para, só a esta altura da apreciação, comentar do retrato,
uma frase que aparece logo no início de sua segunda descrição:

"Monique, mechas loiras levemente matizadas de prata", etc. (p. 135)
Nosso propósito é abrir um parêntese, para inserir aqui um estudo de Abraham,

denominado"A Idade", no qual ele procura estabelecer uma relação das faixas etárias com
a cor dos cabelos. Consideramos necessária essa inserção, não só para esclarecer a frase em
questão, mas também para proceder a uma generalização, estendendo a outras personagens
os mesmos raciocínios e observações desse crítico, a elas aplicáveis.

Trata-se de um subtítulo do capÍtulo VI, do seu trabalho.
Começa ele por dizer-nos que é impossível comparar com a sociedade real a proporção

de personagens assinaladas como tendo os cabelos grisalhos ou brancos. Por outro lado,
evidencia como uma verdadeira curiosidade o fato de que, entre trinta e oito homens, Balzac
só nos mostre cinco mulheres com os cabelos brancos. Contudo, à primeira vista, poderia
bem parecer-nos que não faltam, na 'Comédia', as matronas ricas, como tampouco as
porteiras ou adelas de idade canônica. Seria de se ver aí uma galanteria do autor? Deveríamos
buscar a razão nas práticas da moda?... (Verônica é "obrigada a arrancar uma imensa

213 Burnand, R. Op. cit., p. 61.
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quantidade de cabelos brancos".) Ou, na Comédia Humana, seria de fato a idade mediana
das mulheres muito inferior àdos homens, como nos inclinamos a crer?

Depois de sugerir-nos uma pesquisa em torno da idade das heroínas dos romances, ele
volta àsua linguagem estatística para concluir que não existe,verdadeiramente, umasómulher
de cabelos grisalhos; cinco de cabelos seguramente brancos é o que nos fornecem os retratos
de Balzac. E conclui que cabe ao leitor interpretá-lo como quiser. E, aqui, somos nós a pedir
que se inclua nessa sua interpretação os exemplos da mediunidade, os quais continuam
insti,gantes com relação àobra do Balzac "vivo".

A página 135,vinte anos após a tragédia da perda simultânea do irmão e do filho, Monique
"mostra" apenas"mechas loiras levemente matizadas de prata". E, quanto a madame Coralie,
a galanteria do autor elabora na frase um artifício que a favorece: "Propiciando-lhe um
contraste juvenil, mecha de cabelos brancos irrompe-Ihe sob a testa" (p. 180) Mesmo em
Palome, é necessária a indiscrição de Renet, deslocando-lhe a touca, para pôr à mostra os
cabelos grisalhos. (p. 137) Os de Margot, assentados em derredor da touca, expõem somente
"cachos cinéreos". (p. 121)

'f

)~ )r

No capítulo XLV, "Uma Suspeita", dá-se o encontro casual entre Monique e Rossellane.
Sobre o incidente, diz-nos o terceiro parágrafo:

Cruza com a altiva jovem, que lhe mostra as costas com deliberado desdém,
endereçando-lhe um desses singularíssimos olhares que, de mulherpara mulher,falam
mais do que milpalavras. (p. 206)

Balzac, freqüentemente, faz com o recurso do olhar uma complementação expressiva aos
discursos de suas personagens, como é o caso do exemplo de Os camponeses, que destacamos
para comparação: "- A senhora escutou? - exclamou cinicamente Catarina, lançando à
condessa um desses olhares de mulher para mulher, que são como punhaladas". (CH Vol.
XIII, p. 166 Camp.)

A essa fisiologia do olhar ele costumava acrescentar ainda outras, por exemplo a dos
músculos, exatamente como o fará o autor, àpágina 208: "Enquanto isso, o olhar de Monique
satura-se de suspeitas, pontilha-se de interrogações. Pequeno músculo começa a crispar-lhe
numa das pálpebras".

Mostra-se consciente dessa eloqüência fisiológica involuntária Thuillier, de OsPequenos
Burgueses: - "Nem um músculo de meu rosto me trairá - disse Thuillier mantendo-se
impassível". (CH Vol. XI, p. 398 Bur)

*
* *

No capítulo seguinte, o XLVI, "A vida Íntima de muitos casais" - (p. 210), a natureza é
submetida àimpressão subjetiva de Monique: "A senhora Barrasquié traz consigo a tristeza
da paisagem chuvosa." (p. 210)

Esse é um recurso que estudaremos amplamente, em nosso capítulo específico, "A
Paisagem" (ver capo XI, p. 543), e do qual o romancista já se servia, mesmo desde os seus
primeiros escritos. Atentemos, a propósito, para esse exemplo de Le Vicaire des Ardermes:
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La pauvre Mélanie passa ces trois jours dans une mortel/e tristesse. Ses fenêtres donnaient
sur la lisi'ere de la forêt et les arbres depoui//és defeuil/es, la campagne deserte, la nature en deuil,
formaient un spéctacle en harmonie avec les sombres pensées qui l'assaillaient.214

Em O Médico Rural, Benassis reporta a Genestas:

Tudo atua sobre a Fosseuse; se o tempo está nublado e sombrio, ela fica triste e "chora
com o céu"; essa expressão é dela. Canta com os passarinhos, acalma-se e fica serena com
o céu, enfim, aparece bela num dia belo, um perfume delicado é para ela um prazer quase
inesgotável: já a vi saboreando durante um dia inteiro o perfume exalado por um resedá,
após uma dessas manhãs chuvosas que desenvolvem a alma das flores e dão ao dia não sei
que de fresco e de brilhante; ela desabrocha com a natureza, com todas as plantas. (CH
VaI. XIII, p. 379 Mr)

E agora, um fragmento do retrato da Sra. Graslin, em O Cura da Aldeia: "A fisionomia
dela é como uma paisagem triste no inverno, magnífica no verão; o mundo a verá sempre
no inverno". (CH VaI. XIV, p. 45 Ca)

Uma das grandes qualidades de Balzac, e que 1.1111 leitor de nossos dias só percebe
quando advertido, é o seu grande senso da atualidade. Talvez nenhum escritor saiba
aproveitar como ele os acontecimentos do dia e transformá-los em matéria romanesca.
Em A Prima Bete, um fato tão pouco literário como o escândalo administrativo do
fornecimento de cereais na Argélia ofereceu-lhe motivos de alta dramaticidade.215

A temática da conversação do casal Barrasquié é contribuição a essa característica:

O esposo acabara de sairapóshaverem trocado observações impessoais, apropósito
da exploração do Canal, cujas ações, menos as que estavam em mãos de particulares,
uma ordenança, há algum tempo, fizera retornar às mãos da família Caraman. (p.
210) .

Essa notícia, para ser inserida como tema de contemporaneidade, exigiu do romancista
uma pesquisa histórica, permitindo-lhe situar a ocorrência em uma temporalidade que,
embora não expressa, ratificou-se como coerente, através de nossa exegese. Para que possamos
aquilatar as sutilezas dessa escolha, frente àmultiplicidade de datas concernentes ao histórico
da propriedade do canal do Midi, iremos aqui, transcrever um trecho de artigo publicado na
revista L'Illustratíon:216

Riquet havia empregado toda a sua fortuna e muito mais na constntção do canal. Era
justo que ele fosse compensado desse sacrifício. Luiz XVI lhe concedeu o canal que lhe foi
doado em feudo.

Os herdeiros de Riquet possuíram e administraram esse belo donúnio, desde a abertura

214 A pobre Mélanie passou esses três dias numa tristeza mortal. Suas jallelas davam para a orla
da floresta, e as árvores despojadas de folhas, o canlpo deserto, a natureza de luto, formavam um
espetáculo em harmonia com os sombrios pensaluentos que a assaltavam. (p. 292)

215 Rónai, P. CH VaI. X, p. 412 PP.
216 L'Il/ustration - Vol. XI Samedi 7/08/1847.
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à navegação, 1681, até 1789. A fanúlia de Caraman, que constituía o ramo mais antigo
dessa descendência, tinha vinte e uma partes de propriedade em vinte e três; o restante
pertencia ao ramo mais novo, o dos Bonrepos. O chefe da ala antiga, em razão de uma
substituição perpétua, beneficiava-se da metade dos produtos, e dirigia a administração.
Quanto aos canais de Saint-Pierre e de Narbonne, pertenciam aos estados do Languedoc.

A revolução de 89 pernlrbou esse estado de coisas. Tendo emigrado a fanúlia de
Caranlan, feudo e propriedade lhes foram tirados, de uma só vez. A ala nova conservou
a posse. O governo tornou-se, igualmente, proprietário dos dois outros entroncamentos,
devido à supressão dos Estados.

Em virtude do decreto de 21 de março de 1808, que ordenava a venda dos canais
pertencentes ao Estado, a parte do governo no canal do Midi foi cedida à caixa de
amortização. Em seguida, dividiu-se-a em 1.000 ações, das quais somente algumas foram
entregues a particulares. Napoleão comprou o restante, que deu, a título de pensões e
morgados, a militares e àLegião de Honra. Um decreto de 10 de março de 1810 constituiu
uma sociedade em comandita, que agrupou todos os acionistas existentes, e foi forçada a
aceitar um administrador geral indicado pelo imperador. Essa sociedade tomou o nome
de "Companhia do Canal do Midi".

Veio, finalmente, a lei de 5 de dezembro de 1814, que ordenou a restituição dos bens
não vendidos dos emigrados, e anistiou a ala antiga dos herdeiros de Riquet com a posse
do canal. As ações deixadas livres foram liberadas àfamília Caraman, decidindo-se, além
disso, que todas aquelas que, por morte dos proprietários ou extinção dos títulos,
retornassem ao Estado, seriam igualmente restituídas aos seus antigos possuidores. Enfim,
o ramo novo foi, por ordenança real de 25 de abril de 1823, admitido na Companhia.

Acronologia atribuída ao capítulo, outubro de 1826,evidenciando a atualidade do assunto
de conversação dos dois esposos, ainda mais se precisa através da expressão utilizada, "há
algum tempo".

Já o dissemos, em outra parte desse nosso estudo, como Eugene Surville, cunhado de
Balzac, engenheiro de pontes e estradas, ocupa uma parte importante na 'Comédia', sendo
freqüente nos romances o assunto concernente a canais.

Em 'Cesar Birotteau':

Ouvia discutir, à direita, a questão do empréstimo para a conclusão dos principais
traçados de canais, proposto pela direção das pontes e estradas, e falava-se em milhões!
(CH Vol. VIII, p. 492 CB)

Em O Cura da Aldeia, o exemplo do canal do Midi servirá de termo comparativo às
modificações que o padre Bonnet pretende introduzir na propriedade da sra. Gradin:

Essa água, cujo volume seria facilmente aumentado por meio de obras na floresta, a
fim de não deixar perder nada e de juntar as menores fontes, essa água não serve para nada;
faça, porém, entre as duas colinas da torrente, uma ou duas barragens para retê-la, para
conservá-la, como Riquet fez em Saint-Ferréol, onde se fizeram imensos reservatórios para
alimentar o canal do Languedoc, e fertilizará essa planície inculta com água sabiamente
distribuída por meio de canaletas mantidas por comportas, a qual seria absorvida no
momento opornmo por aquelas terras, e cujo excesso seria aliás dirigido para nosso
pequeno arroio. (CH VaI. XIV, p. 117/118 Cai

Complementando o parágrafo, encerra-se o diálogo do casal com um silêncio constran
gedor: "Depois do entendimento rápido, caíra o silêncio longo demais entre os dois, silêncio
que os pingos d'água pareciam reticenciar amargamente lá fora ... " (p. 210)
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Em ABretanha em 1799, Barbette e o filho esperavam Galopa-caneca em meio a um
silêncio que poderíamos, aqui, adjetivar como "apavorante", predizendo alguma desgraça,
e cadenciado através da mesma imagem: "O silêncio só era interrompido pelos mugidos das
vacas ou pelas gotas de cidra que tombavam periodicamente do batoque do tonel". (CH
VoI. XII, p. 554 Bret. 1799)

*

Depois de uma entrevista com Aline, a atendente do consultório, Monique torna-se
sabedora das freqüentes visitas de Rossellane à clínica do marido, e resolve por isso
interpelá-lo:

Florian, desorientado, gaguejara desculpas.
- Que infàntilidade, Monique! Tanta curiosidadepor nada! Uma simples cliente!
Diante dessaspalavras, denotando irritação, de vez quea nomeia, habitualmente,

pela afetuosa abreviatura de Moni, sugerira com o objetivo de reconquistarem apaz:
- Então, peço-te!Entrega o caso a outro colega! (p. 213/214)

Mais uma vez, verifica-se uma particularidade das descrições balzaquianas, qual seja a
mudança do apelativo, servindo para denunciar a alteração de humor da personagem.

Em Um Conchego de Solteirão:

Quando João-Jacques incorria na cólera da criada, suprimiam-lhe bruscamente todos
os cuidados e as carícias banais que constituíam toda sua alegria. Numa palavra, Flora
punha o patrão em penitência. Assim, cessavam aquelas palavrinhas de afeição com que
ela ornava a palestra com tonalidades variadas e olhares mais ou menos ternos:

Meu gatinho - meu luluzinho - meu bibi - meu queridinho - meu ratinho, etc. Um
"senhor" seco e frio, ironicamente respeitoso, trespassava então o coração do desgraçado
solteirão como a lâmina dum punhal. Esse "senhor" servia de declaração de guerra; (CH
VoI. VI, p. 130 Cs)

Em O Gabinete das Antigüidades, o marquês d'Esgrignon, ao tomar conhecimento,
através de pessoa estranha à família, das dívidas enormes de Victurniano, interroga a irmã,
censurando-a:

- E a senhora não me disse nada a esse respeito, srta. de Esgrignon - acrescentou o
marquês, interpelando a irmã.

Essas palavras denotavam sempre irritação, porque ele a chamava, geralmente, de
"minha irmã". (CH VoI. VI, p. 579 Ga)

FLORIAN

Falando-nos da estrutura dos romances em Balzac, assinala-nos Bertault que o primeiro
procedimento de que ele se serviu, e retomou constantemente, foi o contraste. A maior
parte das novelas oferece um díptico: Ao Chat-qui-pelote, O Baile de Sceaux, A Mensagem,
Um Drama à Beira-mar, Madame Firmiani, O Adeus. "Estas duas partes", diz o autor de
Uma Dupla Família, "formarão então uma mesma história que produzirá duas ações
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217 Abraham, P. Op. cit., p. 173.
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distintas". Veremos, pois, a mesma personagem, em dois quadros de sua existência, antes e
depois do acontecimento que a divide, duas partes que se opõem, organizando o plano do
conto ou da novela. N o A o Chat-qui-pelote, o quadro da vida simples e serena de Augustina
Guilherme na loja de seu pai contrasta com o de seus tormentos após seu casamento com o
pintor Teodoro de Sommervieux. Esse procedimento dá a sensação de uma disposição que
se adapta às dimensões dos maiores romances. Os próprios títulos evidenciam-no.

Assim como o Ao Chat-qui-pelote foi, de início, intitulado Heur et Malheur (Tempo e
Contratempo), temos a História da Grandeza e da Decadência de Cesar Birotteau, Memó
rias de Duaslo·vens Esposas, Esplendores eMisérias das Cortesãs. Esse gosto dos contrastes,
das oposições, das antíteses, manifesta-se não somente no plano das obras, mas nas descri
ções, retratos, agrupamentos de personagens, ciúmes dos clãs.

O Cristo Espera por Ti, coerente com seu modelo, está, da mesma forma, atravessado
por jogos de luz que se refletem e ecos que se respondem. Isso acontece não só em seu plano
geral, quando a felicidade conjugal subitamente desmorona com o ressurgimento de Ros
sellane, mas também em muitos detalhes menores. Destes, colocamos em pauta os retratos
que, em ambas as personagens, Monique e Florian, nos são feitos no idêntico"antes e depois"
balzaquiano. O de Florian é esboçado quando de sua apresentação, àpágina 27, e vinte anos
depois, à página 138; e para melhor apreciação, vamos contrapor os textos respectivos,
citando-os, um após o outro:

Seus olhos, no profUndo de um azul que à distância passa por negro, têm
abundância de vida. O nariz é romano, os cabelos, que não empoa, estão aparados
no estilo Brutus. O casacão de merinó, ocolete de seda bordada, a chalina bem atada,
evidenciam o sóbrio na elegância. (p. 27)

De pé ante a janela aberta, Florian cofia calmamente uma das suíças e consulta
um primoroso exemplar dos livros de grossas lombadas que fazem fila na estante
encimada por um mármore de Alepo. A paleta do tempo tingiu-lhe a cabeleira de
neve, mormente nas têmporas e em derredor da fronte. Os olhos cintilam, ainda
plenos de juventude interior, mas na face se estampa a serenidade da madureza. (p.
138)

Estamos certos de que qualquer pessoa dotada de pendores para o desenho seria capaz
de, seguindo as instruções detalhadas do narrador, desenhar, por exemplo, o retrato de padre
Marce1.Já o mesmo não ocorre com o do dr. Barrasquié, cuja descrição é vaga, dando sempre
maior ênfase à elegância e aos detalhes concernentes à moda que à aparência fisionômica
propriamente dita, como se pretendesse, com essa manobra, dissimular ainda mais a figura
do retratado.

Como, porém, a identidade que nos interessa é a do narrador, há que recorrer, para a
identificação dos contornos de sua fisionomia, aos objetos sobre os quais recai a narrativa
e, mesmo, constituem-na. Essa a razão pela qual devemos acompanhá-lo no especial relevo
dado a alguns aspectos relativos àmoda. Façamos, contudo, de início, a análise dos poucos
detalhes fisionômicos disponíveis.

Para a tonalidade dos olhos, Abraham,217 nos lembra os qualificativos com que Balzac

217 Abraham, P. Op. cit., p. 173.
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acompanha algumas das cores da íris. Apercebemo-nos, depressa, de que cada cor está ligada
a um certo número de imagens que diz ele podermos chamar de 'motoras', de acordo com
o mecanismo mental de associação do escritor.

Os olhos azuis, ele os reserva para os místicos, os militares e os homens de ação:
cintilantes-francos-magnéticos-napoleônicos, etc.

Imagens motoras: o céu, o mar, o aço, o ímã.
Sem nos esquecermos de que Florian "servira na guerra, à Infantaria" (p. 267), todo o

enredo é testemunha de sua qualidade como homem de ação, pelo menos até seu fracasso
emocional. Em sua última e dramática visita à casa de Carla, há um momento em que ele
"fixa o azul dos olhos no azul do céu" (p. 132), e assim nos reproduz uma daquelas imagens
motoras. Quando ele reaparece no capítulo XXX, "os olhos cintilam, ainda plenos de
juventude interior". (p. 138)218

O nariz romano, fomos encontrá-lo em A Falsa Amante, na personagem Paz: "A mais
robusta saúde florescia naquele rosto dividido ao meio por um nariz romano, grande, que
lembrou a Clementina os belos transteverinos219. (CH VaI. II, p. 476 Fa) E, ainda, em 'Cesar
Birotteau', na sra. Matifat, que possuía ..."um porte altivo, um nariz romano e os esplendores
duma cutis carmesim". (CH VaI. VIII, p. 459 - CB) Essa impressão de altivez, associada a
um nariz romano, é também vista em Florian (p. 27), traduzida como"Ar solene de esposo" ,
frase que precede de poucas linhas a descrição propriamente dita da personagem.

Da cor dos cabelos, só pudemos registrar uma menção, aquela da página 138, quando
"A paleta do tempo tingiu-lhe a cabeleira de neve". E, mesmo ali, o autor recria-nos uma
dificuldade já assinalada por Abraham, quando nos diz: "Ficamos quase sempre sem saber
que cor tiveram os cabelos daquelas personagens surgidas numa idade em que eles já
embranqueceram, ou até mesmo já desapareceram" .220

A propósito, de vários tipos são as omissões de pormenores que vimos encontrando na
obra mediúnica, e nossa melhor leitura tem sido feita justamente através delas, como se fora
um inconsciente da obra. Nesse caso, por exemplo, o sentido da omissão da cor original dos
cabelos pode ser lido em um hábito equivalente em Balzac. Já em outros trechos, a
interpretação deverá ser buscada numa ampla e criteriosa documentação histórica que
sustenta a imagem do texto. E aqui, de novo, reencontramos a pista do autor ambicionado.

Assinala-nos Stefan 2weig que, entre os inúmeros papéis deixados por Balzac, encontra
se o esboço de um romance, Les Gars, que deverá narrar um episódio da insurreição da
Vendéia contra a República francesa. Esse virá a ser o assunto para o seu primeiro e
verdadeiro romance, pois, até então, suas obras anônimas, de fancaria, não eram devidamen
te documentadas. Mas, graças ao seu senso de responsabilidade, agora exaltado, já reconhece
não só o quão inverídicos e deficientes eram seus romances históricos anteriores, mas,
também, o fato de que, para aproximar-se do presente, não basta colocar simples bastidores
pintados em torno das personagens; é preciso ver o ambiente vivo e verdadeiro. Se, antes,
rascunhava um romance sobre fatos da Idade Média, na melhor das hipóteses poderiam
especialistas verificar erros. .

2weig assinalou também que é no pequeno detalhe que se revela verdadeiro que vamos
encontrar a vivacidade convincente da obra. Sabemos que, sem verdade e sem veracidade,

218 O grifo é nosso.
219 Transteverinos: habitantes à margem direita do Tibre, em Roma. (CH VaI. II, p. 476 Fa)
220 Op. cit., p. 182.
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não se origina arte, e nunca personagens podem, realmente, produzir efeito, se não
apresentadas unidas com o ambiente in1ediato, o solo, a região, o meio e a atmosfera
específica que se pretende retratar.

O exemplo que agora vamos analisar p0çlerá dar-nos a medida de um rigor que ultrapassa
o simples recurso a uma erudição livresca. E como se sentíssemos no autor contemporanei
dade que autentica as citações mais banais, de moda e outras.

Vamos, no que se segue, inventariar, discriminando-as, as nossas fontes de informação,
para que o leitor possa, através desses registros aparentemente seguros, concluir conosco
que o autor conhece melhor o norte da bússola. Esse raciocínio, pesando sobre dados tão
consagrados, parecerá, com a cumplicidade do leitor, menos ousado.

"Os cabelos, que não empoa, estão aparados no estilo Brutus".
Não encontramos cabelos àBrutus.
Balzac, pródigo na citação dos estilos de penteados, não o menciona uma vez sequer. De

seus muitos exemplos, os de idêntica inspiração romana serão aqui reproduzidos.
No A tt Chat-qtti-pelote, vamos ver "um penteado àCaracala, posto em moda tanto pela

escola de David como por esse entusiasmo pelas formas gregas e romanas que assinalou os
primeiros anos do século". (CH Vol. I, p. 35 CP) Em O Gabinete das A ntigttidades, a
duquesa de Maufrigneuse travestida em homem, faz uso de uma "cabeleira postiça àTito".
(CH Vol. VI, p. 648) 'Cesar Birotteau': "Como verdadeiro perfumista, odiava, por outro
lado, uma revolução que punha a todos à lei Tito e suprimia o uso do pó". (CH Vol. VIII,
p. 346 CB)

Esse último exemplo explicita um conceito da moda que tornaria em parte correta a
apresentação da personagem. Por outro lado, apesar da referência a uma figura histórica
diversa, pareceu-nos tratar-se do mesmo estilo de penteado, não só em função da cronologia
idêntica, mas também pela comum origem romana.

Essa divergência, que fomos levados a colocar como uma alternância, Titus ou Brutus,
obrigou-nos a procurar documentar-nos melhor a respeito. Começamos, então, por con
sultar o Grand Dictionnaire,221 que nos deu somente "à Titus", o que mais próximo estaria
de um possível equívoco. Em seguida, define esse modo de aparar os cabelos como "tão
curtos na frente quanto atrás", como se vê nas estátuas do imperador Titus. E continua a
Enciclopédia com um esboço histórico da origem desse penteado. Em 1793, os jacobinos
usavam, provavelmente como lembrança de Rousseau, uma peruca de cabelos longos,
negros e não empoados (exceção de Robespierre, que conservara o pó). Tendo os aristocra
tas, ridiculamente, adotado essa peruca, as sessões inquietaram-se, e o Conselho Geral da
Comuna aboliu, por um decreto, as perucas à jacobita (10 frimaire ano II)222

Nessa mesma época, FrançoisJoseph Talma, ilustre ator, desempenhava o papel de Titus,
na tragédia Bmtlís, e, para não se tornar suspeito de contravenção com um penteado
proibido, encomendou ao peruqueiro Duplan uma peruca que não o comprometesse.
Duplan idealizou uma negra, de cabelos curtos, que Talma usou sobre seus próprios cabelos
para representar sua personagem.

Ele acabou [diz Arnault em Lembranças de um sexagenário] por usá-la na cidade,
lançando-a como moda, que a princípio foi adotada por alguns amantes de antiguidades,

221 GDUL XIXe S. 1866/1876, verbete "Titus".
222 3° mês do calendário republicano, começando no dia 21,22 ou 23 de novembro.
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artistas e literatos, e depois, insensivelmente, pelos jovens de qualquer parúdo. A partir
do ano IV, o pó e os cabelos longos desapareceram quase por completo, e o penteado
imaginado por Duplan reinou quase absolutamente até nossos dias.

Poderíamos considerar correta a conclusão, através da informação da Larousse, de que
o autor, usando a expressão "aparados no estilo Brutus", e não "a Titus", estaria, apenas,
por uma questão de proximidade da história do livro (1799) com a encenação da peça (1793),
referendando-a com o seu tÍtulo, Brutus. Mas, não é assim tão simples. Através da Nouvelle
Biographíe Generalle, de 1864, e da própria Larousse, foi-nos possível aprofundar a pesquisa,
precisando a informação do dicionário e justificando amplamente a frase objeto do nosso
estudo. Sim, pois que a Larousse registra, indevidamente, no verbete "Titus" , o ator Talma
no papel de Titus, na peça "Brutus", de Vo!taire, em 1793;223 já no verbete "Talma", registra
esse ator na mesma peça e encenação, no papel de Proculus. Concluímos ser este último o
registro correto, por estar confirmado, não só pela Nouvelle Biographíe, mas por inúmeras
outras fontes. Melhor o compreenderemos, recorrendo a dados biográficos relevantes da
biografia do célebre trágico.

O início da sua carreira teve lugar no Théatre Français (então situado na rua da Ancierme
Comédie). Estreando em 20 de novembro de 1787 no papel de Seidl, de Mahomet, teve
enorme acolhida, o que o encorajou a mostrar-se cada vez mais digno, através de um estudo
sério de sua arte, e de uma reforma, cujo projeto, logo por ele esboçado, acabou por
granjear-lhe a atenção do público. Era hábito, desde Baron, representar-se em trajes comuns,
e era tal a força desse hábito que ninguém parecia chocado. Esse pormenor, aparentemente
sem importância, provocou, num espírito exato e consciencioso como o de Talma, uma
reflexão séria. Assim, o jovem principiante procurou fazer com que o vestuário reproduzisse
a verdade histórica. Para atingir esse resultado, mandou confeccionar trajes baseados em
estátuas e medalhas antigas e, logo em seguida, apareceu em cena com uma verdadeira toga
romana. Foi no pequeno papel de Proculus - do Brutus, de Voltaire -, que não chega a ter
quinze linhas de fala, que ele arriscou introduzir essa novidade. Não somente sua toga era
romana, mas o corte de seu cabelo, suas sandálias trançadas e outras inovações que eram
copiadas àmoda antiga. O público ficou surpreendido. Algumas pessoas aprovaram, outras
deram gargalhadas, principalmente entre os artistas. MIIe. Contat gritou que ele tinha
verdadeiramente a aparência de uma estátua. Mme. Vestris perguntou se ele não tinha, por
engano, posto sobre os ombros os lençóis de sua cama. Mas, pouco tempo depois, a reforma
prevaleceu e foi definitiva.

Como sabemos, a citação do romance é feita no ano de 1800, portanto sete anos depois
da encenação da peça, que é de 1793. A Enciclopédia Larousse é de 1876, logo, oitenta etrês
anos posterior à peça, quando, então, a consignação "à Titus" estava consagrada. Por isso
dissemos que o autor se valeu de um saber que teria um contemporâneo da representação,
referendando a maneira como os cabelos estão aparados com o tÍtulo da peça - Brutus -, já
que a personagem Proculus, que se tornou notória pelo uso do corte, tinha um papel
inexpressivo. Chamamos também a atenção para o plural"estátuas e medalhas antigas", que
serviram de modelo, entre as quais, certamente, as do imperador Titus, numerosíssimas,
existentes em museus; pois que o Titus da peça é, tão-somente, o filho de Brutus, não tendo

223 O mesmo engano se verifica na nota de rodapé da página 208, de Cabínet des Antiques, Ed.
Garnier, 1958.
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iconografia, e cuja própria existência histórica é questionada.224 Por outro lado, na repre
sentação de 1793, Titus na peça é apresentado da maneira convencional, ou seja, cabelos
longos à jacobita, enquanto o in~ador Talma, representando, como já sabemos, Proculus,
enfatiza ainda mais a novidade, ao se apresentar, sozinho, de cabelos curtos. A personagem
Proculus seria, pois, irrelevante para denominar a moda, e a personagem Titus dela não fez
uso, tendo-se apresentado da maneira tradicional. Restou, assim, o título da peça, Brutus,
como fator de maior pregância para cognorninar a moda.

Portanto, "à Brutus" está plenamente justificado na ótica de um contemporâneo. Assim
parece confirmar-se a nossa suposição, a consignação tardia podendo ser explicada como
uma alternância.

,~

* ,~

Ainda dois pormenores do traje do dr. Barrasquié são dignos de nota: o casacão de merinó
e a chalina bem atada. Só no último ano do século XVIII foi definitivamente instalada na
França a criação de merinós, com o rebanho de Naz (Ain). Essa informação denuncia que
o casacão, envergado em 1800 (portanto apenas um ano após), certamente era ainda do
merinó de procedência estrangeira, um luxo cabível para quem era um dos "maiores
contribuintes da cidade", como se vê à página 148.

O apuro ou o desleixo da apresentação das personagens balzaquianas é indicado de mil
maneiras, indo desde a qualidade do tecido, sua limpeza, estado de desgaste, até o maior ou
menor cuidado de sua composição, a maneira como estão colocadas as diversas peças, os
acessórios, fechos, os abotoamentos corretos ou não: Em O Cura da Aldeia, "O modo pelo
qual (Gérard) vestia a roupa e abotoava-a, sua gravata mal atada, a camisa sem frescura,
ofereciam os característicos dessa falta de cuidado consigo mesmos que se recrimina aos
homens de ciência, todos mais OU menos distraídos", (CH Vol. XIV, p. 164 Ca) A sra. de
Nucingen, aconselhando ao marido a maneira correta de vestir-se para agradar a uma
mulher, diz-lhe: "Abotoe a casaca até em cima, como faz o duque de Maufrigneuse, deixando
livres as duas primeiras casas". (CH VoI. IX, p. 132 Emc) Em Um Conchego de Solteirão,
Giroudeau e Filipe Brideau apresentam-se no Gaieté: "vestidos segundo a moda dos oficiais
bonapartistas pertencentes àoposição constitucional, com uma ampla sobrecasaca com gola
quadrada, abotoada até o queixo" ... (CH Vol'. VI, p. 43 CS)

As duas descrições da personagem, intercaladas no tempo, mostram diferenças devidas
não apenas ao natural envelhecimento, mas também ao modo de apresentação. Enquanto
a primeira, como em um dose, esboça, direta e objetivamente, a figura física do retratado
olhos, nariz, cabelo e traje -, na segunda, somos levados a surpreendê-lo em um cenário
onde pose, indumentária e objetos foram tomados de empréstimo ao grande acervo da
Comédia Humana.

"De pé ante a janela aberta", Florian constrói sua moldura, exatamente como vimos em
nossa tese Rafael de Valentin servir-se do mesmo recurso, para fazer-se figurar como telas.225

224 O que sobretudo se pergunta é como Brutus, menino ainda, no reinado de Tarquínio, pode se
encontrar vinte e cinco anos mais tarde, pai de dois jovens homens em idade de conspirar, e
outras contradições mais.

225 Ver Um Contrabando Literário, p. 121.
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Em seguida, "cofia calmamente uma das suíças", imitando um gesto de Vautrin, que
podemos ver em O Pai Goriot, num diálogo em q1Je se põe de acordo com a opinião de
Bianchon sobre a aparência da Srta. Michonneau: "E justamente o que ela é, rapaz - disse
o quarentão cofiando as suiças". (CH VoI. IV, p. 51 PG)

Sobre o material escolhido para recobrir a estante, constatamos ser o mesmo de um outro
móvel no quarto de Ursula Mirouet, o que nos é descrito em frases rigorosamente idênticas:
"diante da estufa, uma pequena cômoda duma encantadora marchetaria encimada por um
mármore de Alepo". (CH VoI. V, p. 73 UM)

Logo após haver retratado o obstetra carcassonense, para retomar a ação, o autor serve-se
de uma cena de despedida, aparentemente banal, mas que encontra em Balzac protótipos de
características bem definidas; nossos comentários a propósito acham-se expostos à página
do capÍtulo" A Paisagem", onde ela se insere com ainda maior adequação. A essa cena
segue-se pequena excursão do médico em companhia do filho, ensejando ao romancista a
oportunidade de, paralelamente às descrições paisagísticas, atribuir à personagem reflexões
que o situam frente a todas as conquistas sociais que os anos lhe creditaram, após os conflitos
gerados pela tragédia que de inkio ensombrecera seu lar, com reflexos profundos em sua
vida profissional. Esse panorama de destaque, reputação e prestígio, antecedendo o surgi
mento da filha logo no capítulo seguinte, tem, certamente, por objetivo evidenciar as razões
de natureza emocional e social que o levarão a aceitar as chantagens com que ela o irá
subjugar.

Tomaremos para análise alguns trechos dessas reflexões:

Entretanto, o médico reflete nos trabalhos do dia. Hoje tem a vida qualpertence
de todos. É ofácultativo citadino mais procurado, o amigo incansável dos inftlizes,
sem qualquer nódoa ou escândalo por desacerto profissional, a seu débito. Avultara
em destaque ereputação, desfruta belo renome departamental e, apoiado na seriedade
verdadeiramente britânica na qual emoldurou a competência, exerce com distinção
a ciência de curar em meio da vasta clientela que nele admira, sobretudo, o homem
de bem. (p. 139)226

Édesnecessário sublinhar a importância da Inglaterra aos olhos dos contemporâneos de
Balzac. Ele também se volta para esse país insular. Em sua obra, faz concessão à anglomania,
principalmente com referência a cavalos e trajes. Seus dandies tomam chá, têm tilburys e
grooms, gostam do conforto britânico, como Félix de Vandenesse, ou o cavaleiro de Valois,
que dava às suas roupas o exótico trato de raspá-las com vidro, como fazia o príncipe de
Gales.

226 Esse discurso sugere comparação com uma frase do romance Modesta Mignon, concernindo
também um facultativo, o grande cimrgião Desplein, presente, aliás, em vários enredos balza
quianos: "A jovem emusiasta admirou ingenuamente aquele homem, cuja vida pertencia a todos,
e no qual o hábito de se ocupar das dores físicas destmira as manifestações do egoísmo". (CH
VaI. I, p. 529 MM)
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o romancista mediúnico procura reproduzir-nos, de maneira semelhante, essa influên
cia. Rossellane demonstra gosto pelo esporte hípico, que os emigrados, após os desastres da
Revolução, trazem da Inglaterra. E seu traje, entre outros detalhes, inclui botinhas de couro
irlandês. (pp. 235/36)

Já vimos Monique avistar-se, à tarde, com a grande amiga Eulalie, "Em torno às
aromáticas xícaras de verbena". (p. 177) Mas o nosso trecho refere-se antes a um aspecto
moral, a "seriedade verdadeiramente britânica".

Em Esplendores e Misérias das Cortesãs, comentando os costumes das galguinhas com
que o barão de Nucingen presenteara Ester, diz-nos o narrador que esses animais tinham
qualquer coisa da discrição inglesa. 227 Mas o qualificativo, tal como o entendeu o autor, é
aquele reservado em Balzac a Luciano de Rubempré, que, "Guardado por uma seriedade
britânica [...] iludia a curiosidade mais hábil que existe - a da alta sociedade".228 (CH VoI.
IX, p. 75 Emc)

'f

~:- ::-

Outra reflexão do médico que lhe espelha o respeito de seus concidadãos é a que se
encontra à página seguinte:

Suas opiniões, até mesmo em outras áreas que não as da medicina, lhe granjeiam,
na cidade, apreço universal. E essa reputação proverbial e a elegância de atitudes
levaram-no até mesmo a ser convidado para árbitro único entre litigantes diversos.
(p. 140)

A eleição para árbitro constitui, em algumas obras de Balzac, uma exaltação às qualidades
morais e cívicas de uma personagem. Um exemplo pode ser visto em Os Camponeses:

Como coroa cívica, sua bela vida merecera de todo o vale estas palavras: 'Como é
extraordinário o tio Niseron! Não há homem mais honesto do que ele!' Escolhido
freqüentemente para árbitro soberano de certos litÍgios, ele concretizava esta expressão
magnífica: 'O velho da aldeia'. (CH VaI. XIII, p. 174 Camp)

Agora éavez do perfumista CésarBirotteau:" Os que estavam sob sua jurisdição louvavam
sua solicitude, seu espírito conciliador, e ele foi muitas vezes tomado como árbitro em
contestações nas quais seu bom-senso lhe sugeria uma justiça de cádi". (CH VoI. VIII, p. 356
CB)

Chamamos a atenção para o nosso terceiro exemplo pela semelhança que guarda com a
passagem da mediunidade; o elogio refere-se ao marquês de Esgrignon e a obra é O Gabinete
das Antiguidades: "Sua cavalheiresca delicadeza era tão bem conhecida, que, em várias
circunstâncias, foi tomado como único árbitro por dois litigantes". (CH VoI. VI, p. 561 GA)

No último parágrafo da mesma página 140, o autor expressa o pensamento político da
personagem, o qual, como veremos, é um reflexo do posicionamento do próprio Balzac
num determinado período de sua vida:

227 CH, VaI. I, p. 529, MM.
228 O grifo é nosso.
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Inda depouco, como coroa cívica229 para aabnegação de sua vida, propuseram.UJe
um lugar de destaque nos quadrospolíticos do Departamento. Seu nome quase chegou
a ser recomendado ao escrutfnio dos colégios eleitorais, apoiado pela monarquia, não
os alcançando pela insistência com que Monique UJe rogara recusasse a honrosa
indicação. (pp. 140/141)

Ainda serão objetos de atenção, em outra parte do nosso trabalho, as semelhanças
estruturais com o romance O Médico Rural. A elaboração dessa obra deu-se às vésperas da
candidatura do escritor às eleições para deputado, quando aproveitou o ensejo para expor
suas idéias políticas, atribuindo-as ora ao próprio Benassis - que é, sob certos aspectos,
psíquicos e físicos, um seu alter ego, - ora ao padre Janvierjidéias nitidamente monárquicas,
e que nos surpreenderiam no autor de A Bretanha em 1799, exaltador do heroísmo dos
soldados da república, se não lhe conhecêssemos a paixão pela sra. de Castries e as promessas
eleitorais, embora vagas, do tio desta, o duque de Fitz-James, chefe do partido legitimista.

A inspiração mediúnica, como visto, projetou até certa altura as velhas preferências do
romancista para, logo em seguida, talvez pelo caráter espiritualista da obra, recolocá-Ias
numa dimensão de bom senso. Coincidentemente, esse reposicionamento é atribuído ao
desempenho de Monique, uma aristocrata da velha monarquia, que se contrapõe, dessa
forma, à sra. de Castries, identificando-se antes àsra. Carraud, que também havia sido contra
a candidatura de Balzac.

MARGOT

Pelo espaço que ocupa no texto, seríamos levados a considerar episódica essa persona
gem, e é como a analisaremos nos. detalhes menores de sua apresentação no capítulo
"Domésticos". Entretanto, sugerindo-nos seu nome a presença de fantasmas de uma
documentação inédita, fizemo-Ia evadir-se do entrecho para uma dimensão histórica, que
acreditávamos havê-Ia inspirado, e ela então nos apareceu como uma das figuras mais
surpreendentes dessa criação paranormal.

- "Sou Margalide, Margot para todos." (p. 94)
Na leitura da obra Sobre Catarina de Medicis, depara-se com o seguinte trecho:

"Evidentemente a rainha-mãe, tendo ainda dois filhos de tenra idade (o que depois foi duque
de Alençon, e Margarida, que foi a mulher de Henrique IV e à qual Carlos IX chamava
Margot), precisara de todo aquele primeiro andar". (CH Vol. XVI, p. 419 Cat)

O destaque dado ao apelidq da rainha Marguerite apenas repete a consagração já feita do
cognome pelos historiadores. E o que levará, por exemplo, Dumas, em 1845, a intitular sua
obra sobre a vida dessa soberana de Reine Margot.

Uma primeira associação, simplesmente pela declinação de nome e apelido idênticos no
livrô mediúnico, teria sido abandonada como simples coincidência. Contudo, quando nos
lembramos de haver sido o casamento da caçula de Catarina de Medieis com Henrique de
Navarra realizado menos de uma semana antes da matança de São Bartolomeu, vimo-nos
diante da mesma temporalidade indiretamente evocada por Florian, no símbolo do meteoro

229 "Coroa Cívica" - a mesma expr~ão utilizada em Os camponeses, no primeiro dos três
exemplos sobre "árbitro" citados acima.
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de Cassiopéia, com relação ao nascimento das crianças. O casamento, celebrado no Louvre,
em 18 de agosto de 1572, e as festas a que deu lugar, atraindo a Paris toda a nobreza calvinista,
teriam sugerido a Catarina a idéia do massacre, se é que não foram exatamente uma
armadilha destinada a facilitar a execução do projeto longamente premeditado.

Incentivados por esse segundo dado, fomos encontrar em bibliografia especializada
outras curiosas informações, que procuraremos reproduzir.

Henrique IV teve muito pouca afeição pela irmã do rei, que o havia atraído a uma
emboscada, e, apesar de seu humor galante, foi para outras mulheres da corte que ele se
voltou. A rainha, }omando como pretexto suas inúmeras infidelidades, comportava-se de
maneira idêntica. E nosso interesse destacar aqui seu trágico amor por La Molle, implicado
em um complô que lhe custou a vida num cadafalso. Marguerite fez trazer a cabeça
ensangüentada de seu amante, e conservou-a embalsamada em 11m dos móveis de seu quarto,
não temendo abraçar esses restos lúgubres, quando saudosa de seus amores perdidos.
Stendhal, no Le Rouge et le Noir, lembrar-se-á do episódio.

Entre os objetos macabros que compunham a atmosfera de mistério de um aposento
descrito logo após a retirada de Margalide, encontrava-se um crânio humano, sem o maxilar
inferior, encimando um armário de casamento. (pp. 95/96)

Na 'Comédia', só localizamos esse armário em O Filho Maldito, mobiliando um quarto
de dormir do século XVI, no castelo do conde d'Hérouville,230 que tomou parte na São
Bartolomeu. Portanto, novamente evocada a mesma temporalidade.

Aparece, em Um Conchego de Solteirão, um outro móvel da mesma época, que Balzac
especifica como arca, apresentando, entretanto, características assemelhadas não apenas com
o nosso armário, mas também com os dados históricos mencionados acima, envolvendo a
rainha Margot:

José comprara uma dessas magníficas arcas, então ignoradas da moda, para decorar
com ela um canto da sala onde caía a luz que banhava os baixos relevos dando todo seu
brilho a essa obra-prima dos artesãos do século XVI. Descobriu uma caixinha no m6vel e
ali acumulava um pecúlio de previdência. Com a confiança peculiar aos verdadeiros
artistas, metia habitualmente o dinheiro que destinava às despesas do mês numa caveira231
colocada numa das repartições da arca. Desde que o irmão voltara para casa, ele começou
a notar um desacordo constante entre a importância das despesas e a daquela soma.

Os cem francos do mês desapareciam com uma incrível rapidez. (CH VoI. VI, p.
58CS)

No enredo, ressurge o tema da decapitação no final do romance, quando o responsável
por esses roubos, Filipe Brideau, o irmão de José, terá sua cabeça decepada. (CH VoI. VI,
p. 232 CS)

Mais interessante ainda é a narrativa encontrada em Armette et le Criminel, romance da
juventude, de 1824, de um sonho que é conhecido pelos críticos como "o fantasma da cabeça

230 CH VoI. XVI, p. 9, Fm.
231 Na Edição Garnier desse mesmo romance, La Rabouilleuse, encontra-se à página 91 uma

nota-de-rodapé que procura justificar a escolha desse detalhe macabro: "O hábito de ter em casa
uma caveira, corrente entre os estudantes de medicina, parece ter sido freqüente entre os artistas
na época romântica - talvez sob a influência do epis6dio de Yorick no Harnlet. Uma caveira
figura, por exemplo, em L'Atélierd'unPeintre, romance de madame Debordes-Valmore (1833)".
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cindida", um tema recorrente que revela o caráter supersticioso da personagem, e que a
obsedia. Um fragmento desse sonho de Annette poderia ser interpretado como um recurso
da ficção para tornar plausível o pesadelo histórico da rainha Margot, em versão onírica,
visando apenas pressagiar o destino trágico da personagem:

Elle rêva, elle qui étaitsi chaste et si pure, etcettepartie de mn rêve lui donna la muJfrance
horrible du cauchemar; ele rêva qu'apd:s bien de combats Argow se trouvait à côté d'elle, sur
mn propre lit virginal...

Cette jeune fille, poussée par l'influence absurde du rêve, triomphait de saproprepudeur
et de toutes ses idées...

Annettefolâtrait et badinaitaveclui; ellejouait, et, enjouant, elleprenait cette tête énorme
aux cheveux bouclés et l'appuyait sur son épaule d'albâtre...

Ce fut alors que, posant cette tête sur son sein, elle aperçut sur le cou une ligne rouge
imperceptible, fine conune la lame d'un couteau, et cette ligne, rouge conm1e du sang,
faisait le tour du cou de son époux, precisemem au milieu...

Dans les idées d'Aúnette un rêve était un avertissemem emané du domainedes esprits
purs...232

Outros incidentes na qiografia da rainha prestam-se a balizar coincidências na inspiração
do entrecho mediúnico. E o caso de um fato ocorrido com uma das amantes de Henrique
IV, La Fasseuse, que havia sido camareira de Marguerite. Tendo engravidado, foi a própria
rainha Margot quem a tomou sob setis cuidados e escondeu a criança (...qui prit saiu d'elle
et cacha ['enfaut). A Enciclopédia assim relata:

Henrique ordenou àsua mull1er acompanhar La Fosseuse às águas de Aigues - Chaudes,
onde queria que ela procurasse curar seus"males de estômago, talvez para que secretamen
te se desembaraçasse de seu fnno. Marguerite recusou e foi ele próprio quem a acompa
nhou [...] As águas não deram resultado e na volta o parto estava próximo. Marguerite [...]
propôs à FO.ueuse acompanhá-la à Mas d'Agenois, residência de campo isolada [...] Mas a
Fosseuse jurou que não estava grávida. O momento chegou sem que nada houvesse sido
programado [...] Ela teve apenas uma filha, que além do mais nascera morta.233

Se submetêssemos esses dados a uma recriação romântica, obteríamos uma espécie de
repositório de informações facilmente associáveis a vários elementos da criação mediúnica,
a começar pelo fato de a ambas as amantes haver sido atribuído um cognome, La Fasseuse/A

232 Ela sonhou, ela que era tão casta e pura, e essa parte de seu sonho ll1e causou o horrível
sofrimento de 1.1111 pesadelo; ela sonhou que, após vários combates, Argow estava perto dela, em
seu próprio leito virginal... / Essa mocinha, impulsionada pela influência absurda do sonho,
triunfava sobre o seu próprio pudor e todas as suas idéias... / Annette alegrava-se e divertia-se
com ele; brincava, e brincando tomava essa enorme cabeça de cabelos ondulados e a apoiava em
suas espáduas de alabastro... / Foi então que, deitando a cabeça em seu seio, percebeu no pescoço
uma imperceptÍvel linha vermelha, fina como a lâmina de uma navalha, e essa linha, mbra como
sangue, dava a volta ao pescoço de seu esposo, precisamente ao meio... / Na imaginação de
Annette, um sonho era uma advertência emanada dos espíritos puros..." (Annette et le Criminel,
sous lepseudonyme de Horace de Saint-Aubin. Ed. G. F. Flanunarion presentée par André Loram,
pp. 135-136.)

233 GDUL XIXe S. 1866/76 - Verbete Montmorency (Françoise de)
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Convulsíonáría. Margot, na mediunidade, rebaixada agora à condição de camareira, con
serva o mesmo papel de cuidar da amante e esconder a menina. O recurso de conduzir a
Fosseuse àMas d'Agenois, para que o nascimento não fizesse escândalo, é outra informação
que nos parece plena de significados. No Midi da França, onde se localizava essa residência
campestre, o termo 'mas' significa ferme, uma casinha de campo, o que nos coloca,
novamente, diante do título da tela de Potter, em meio a cuja transposição surgiu essa
personagem, a criada, preboste da Convulsionária; como já é sabido, ambientada igualmente
no Midi, a quinta que servirá de palco ao nascimento da filhinha de Carla, a qual também
morrerá logo após. Ao localiZá-la em Villefranche de Lauragais, o autor faz emergir mais
uma dado daquele período histórico, pois esse condado pertenceu à rainha Margot, fruto
da contestação de uma doação feita por sua mãe a Marie Touchet, amante de Carlos IX,
informação esta que podemos encontrar em SobreCatariría de MédÚ:is. (CH VoI. XVI, p.
546 CAT)

Ainda outro incidente da história dessa soberana, o seu aprisionamento no castelo de
Carlat, na Auvergne, impôs-nos àlembrança, por força dessa série de similitudes, o prenome
da vidente Sebastianini.

No final do verbete "Marguerite de Valois", ao lermos: "quoique bien fanée, car elIe
approchait de la soixamairle, la face enduite de cosmetiques, au poim de se faire 'venir des
érysipe!es, elIe avait encore des amams...";234 concluímos ser esse um detalhe que, necessa
riamente, numa descrição, o grande fisionomista Balzac não teria esquecido, e que vem a
propósito para terminar a série de coincidências que vimos enu~erando, no momento em
que o autor faz surgir, na cena de morte de Rossellane, no Eperon, a velha Margot,
"balouçando berloques chocalhantes", quando, então, "Ajoelha-se diante da filha, geme,
lamenta-se e verte grossas lágrimas que lhe lavam as rugas atufadas de pintura". (p. 298)

*

Perguntamo-nos que embasamento teria o romancista para manipular dados referentes
aos acontecimentos históricos discriminados acima e se esse período da história se incluía
no seu sempre sonhado projeto de uma Histoire de France Piuoresque.

Encontramos a resposta em um artigo de Raymond Massant,235 informando-nos de que,
para ilustrar o tempo de Luiz XI, Balzac pensou em escrever uma história intitulada Les
filIes de la reine, cuja ação dever-se-ia passar em 1493. Parece, todavia, que o romancista haja
depressa reportado esse título, colocando-o no singular, a uma outra narrativa, cuja ação
começa em Vendôme, em 1570, e que iria narrar certos episódios da vida de Marguerite de
Valois.2J6

234 [...] apesar de bastante emurchecida, pois se aproximava dos sessenta anos, a face atufada de
pintura, ao ponto de provocar o surgimento de erisipe1as, tinha ainda amantes... (GDUL XIX
S. 1866/76, Verbete "Marguerite de France - Valois".

235 Massant, Raymond. Balzac - Le livre du Centenaire. pp. 152-153.
236 Dessa Fille de la reine só nos resta um começo de manuscrito, redigido em 1828 (Cal. Lov. A79),

e notas de miJe·en-oeuvre, cujas mais antigas remontam ao final de 1825 - início de 1826., assim
como um fragmento de uma primeira versão do final de 1826 - início de 1827 (Cal. Lov. A158).
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* *

Ao estabelecermos a equivalência entre a Fosseuse e a Convulsionária, baseados na
própria configuração que os elementosda documentação histórica assumem em sua possível
utilização, não supúnhamos, na Comédia Humana, nenhum exemplo que pudesse reforçar
essas suspeitas. De todos os dados até aqui enunciados, o dessa equivalência é talvez o que
nos permite maior número de especulações. Com ele, pensamos haver, mais uma vez,
redescoberto a utilização de uma documentação histórica inédita, dessa vez em O Médú:o
Rural. Essa vida de um médico na província - portanto, a mesma temática do romance
mediúnico - despertara em nós uma enorme expectativa; contudo, em nossa primeira
leitura, nenhuma informação chegou a mobilizar-nos em especial. Somente após havermos
estabelecido aquele vínculo entre "Margot para todos" e a Margot de Carlos IX nos foi
possível, numa releitura do romance, assinalar a presença daquela documentação e apreen
der, a partir de então, uma associação tampouco anteriormente percebida.

A documentação tem início já com o próprio nome da "protegida" do médico Benassis.
Em seu relato a Genestas, diz ele que aquele nome particularmente o interessou. Em virtude
de um costume romano, em uso na região, que consistia em dar às mulheres o nome do
marido, acrescido de terminação feminina, aquela rapariga foi chamada de Fosseuse, do nome
do pai, Le Fosseur, sem dúvida abreviação de fossoyeur (coveiro), profissão da família desde
tempos imemoriais.237

Ora, Françoise de Montmorency, a Fosseuse histórica, era, por sua vez, filha de Pierre
de Montmonrency, barão de Fosseux, dando igualmente origem ao seu apelido. Na
continuação de sua narrativa a Genestas, ficamos sabendo que o fossoyeur desposara, por
amor, a criada de quarto de não se sabe que condessa~ Também chamada de La Fosseuse; essa
linda criatura morreu do parto da filha.

A posição de camareira, ocupada junto a uma figura da nobreza, bem como a tragédia
do parto, constituem, como já deve ter sido percebido, uma associação fácil. No capítulo
"A confissão do médico" lemos: - "Nasci - começou a contar o médico - numa cidadezinha
do Languedoc... Com a idade de oito anos puseram-me no colégio de Sorreze, e dali saí
somente para ir concluir meus estudos em Paris". (CH Vol. XIII, p. 435 MR)

Languedociano como Barrasquié, o médico rural tem outras afinidades com o obstetra
carcassonense, que não se esgotam com o fato de haver igualmente concluído seus estudos
em Paris.

Vejamos, por exemplo, o caráter de sua ligação com a Fosseuse, que ele começa, por
'instalar' em uma casinha, exatamente como a de Carla, nos arredores da cidade. E ele
próprio quem o diz:

Chamam-na de 'minha namorada', no cantão; mas não creia que esse cognome, aqui
usado para designar uma futura esposa, possa encobrir ou autorizar a núnima maledicên
Cia. Embora meus cuidados a tornem objeto de um ciúme bastante concebível, a opinião
de todos sobre o meu caráter veda qualquer falatório. (CH VaI. XllI, p. 377 Mr)

237 CH VaI. XllI, pp. 386/7 Mr.
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Quando tudo poderia fazer crer na existência de "lamentáveis vínculos afetivos" (p. 115),
é a honorabilidade do dr. Florian que lhe assegura tão-somente o moralizante papel de um
protetor; é essa honorabilidade, embora após a queda moral, que lhe fará buscar o mesmo
posicionamento, e se prestará, pelo grau de sua própria exigência, à estruturação da
chantagem que lhe é infligida pela filha.

Mais intrigantes ainda são as associações que podemos estabelecer com a "Convulsioná
ria". Vimos como, numa transfiguração fantasista, Balzac atribui uma etimologia macabra
àsua Fosseuse, chegando textualmente, a dizer que "Há nesse nome todas as melancolias do
cemitério (p. 386)". Curiosamente, em sua formação histórica, o nome "Convulsionária"
está estreitamente associado a origem semelhante, pois foi, como se sabe, sobre o túmulo
do diácono jansenista Pâris, no cemitério de Saint-Médard, que mulheres, tomadas de
violentas convulsões, submeteram-se espontaneamente a torturas, dizendo promoverem
curas de doenças e previsões do futuro.

Quanto à citação do costume romano, na atribuição do nome dos maridos às mulheres,
vemos na escolha de Carla Sebastianini, um certo compromisso, além da ambiência italiana
conferida por Catarina de Médicis a toda a documentação. Contudo, a característica mais
interessante dessa transferência de nomes está ligada ao fato de ambas, mãe e filha de O
Médico Rural, terem sido estruturadas, como o consideramos, a partir do mesmo modelo
histórico, Françoise de Montmorency, o que lhes confere, portanto, identidade única,
insinuada e a começar pelo cognome. Na mediunidade, aquela transferência ressurge com
a mesma característica, engendrada, agora, pelo recurso da reencarnação.

Carla e Rossellane constituem a mesma pessoa; muito embora venhamos a saber que
elas não eram de fato mãe e filha, todo o enredo da história se passa como se o fossem. A
"extorsionária" Rossellane, - para utilizar a própria terminologia do romance - é um
"menecma da antiga convulsionária". (p. 151)

Em O Médico Rural, é principalmente na descrição da mãe que está concentrado o maior
número de informações tomadas àdocumentação histórica: o nome do pai, a criada de quarto,
o parto infeliz, etc. A filha reedita algumas características da mãe, como, por exemplo, a de
sertambém criada de quarto da filha da condessa, e, ao serdespedida, aos dezesseis anos, vemos
escolhida a mesma idade em que a Fosseuse histórica se tornou amante de Henrique IV.

Em outro trecho, Benassis diz que

[...] a pequena foi recolhida caridosamente por uma vizinha que a criou até a idade de
nove anos. A alimentação da Fosseuse tendo-se tornado uma carga pesada demais para essa
boa mulher, ela mandou sua pupila mendigar o seu pão na estação em que viajantes passam
pela estrada. Um dia, tendo ido a órfã pedir pão no castelo da condessa, foi lá retida em
memória da mãe. (CH Vol. XIII, p. 387 Mr)

A intervenção de Margot pode ser vista nesse papel desempenhado pela vizinha. É o
mesmo motivo, a alimentação, alegada na frase: - "Margot e eu temos comido túbera! Sabes
o que é isso, senhor meu pai?" (p. 146)

A estação em que os viajantes passam pela estrada fez-nos lembrar o posto de muda para
Villefranche, e poderíamos associar o fato de se fazer recebida no castelo, em decorrência da
sua condição de filha, àchantagem de Rosellane junto ao pai, invocando a mesma condição.
Seu verdadeiro pai, entretanto, é, como sabemos, Bigorre, que, embora viva de expedientes
e se faça passar por tapeceiro, evoca, em seu traje, a profissão de coveiro, nas peças "irreme
diavelmente deformadas e sem cor, como se tivessem sido arrebatadas de algum túmulo
medieval" ... (p. 126)
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A documentação de que nos servimos assinala, na frase do romance balzaquiano - "A
Fosseuse, que era uma linda criatura, morreu de parto ao ter a filha" -, uma variação, pois,
na história, é a filha a vítima do infeliz parto. Já na mediunidade, essa frase não seria sequer
traída pelo cognome de Convulsionária.

Quanto ao temperamento, a protegida de Benassis guarda profunda semelhança com
Carla, o que pode ser visto, ainda, na confissão do próprio médico:

é de uma sensibilidade perigosa para ela; el~ o sabe e confessou-me sua predisposição
nervosa quando viu que eu a estava percebendo. E do número reduzido de mulheres sobre
as quais o mínimo contato produz um frêmito peri~oso; por isso deve-se louvá-la pelo
bom comportamento, pelo seu orgulho de mulher. E bravia como uma andorinha. Ah!
que natureza rica, senhor! foi feita para ser uma mulher opulenta, amada. Seria bondosa
e constante. Aos vinte e dois anos, já se curva ao peso de sua alma, e deperece vítima de
suas fibras vibrantes, de sua organização excessivamente forte ou delicada. Uma paixão
traída deixaria minha pobre Fosseuse louca. (CH Vol. XIII, p. 381 Mr)

Sabemos o quão proféticas seriam essas palavras, se aplicadas a Carla, não bastassem para
tanto as ponderações de Margot, procurando convencer Florian a atender a italiana na
iminência de ser mãe: "Tem estado muito nervosa por todos esses dias! Eu disse a ela para
se acalmar, mas de nada valeu! Ela não esquece o senhor! Ela não perdoa!" (p. 125)

>,
~( )~

Essas semelhanças com O Médico Rural fizeram-nos lembrar um pouco a gênese desse
romance. Diz Balzac em sua correspondência: "Peguei o Evangelho e o Catecismo, dois
livros de excelente saída, e fiz o meu. Coloquei a cena na aldeia, e, aliás, você o lerá na íntegra,
coisa rara comigo". Em janeiro de 1833, escrevendo à condessa Hanska, Balzac afirma
trabalhar ainda nessa "Imitação de Jesus Cristo poetizada", e, em maio, àmesma destinatária,
ele dirá que, dentro de quinze dias, será publicado "esse evangelho, uma leitura de todos
os momentos". Essa atmosfera da obra, nitidamente católica, que poderia espantar-nos no
ex-autor de romances de cordel anti-clericais, torna-se compreensível, quando sabemos
Balzac correspondente sentimental de uma estrangeira, a riquíssima proprietária da longín
qua Polônia, católica fervorosa, e que lhe mandara um exemplar da "Imitação". Até mesmo
a Zulma Carraud, ele dirá: "este livro é o Evangelho em ação". Por isso, não é de se estranhar
que o romance mediúnico, repetindo, de certa maneira, a temática de O Médico Rural,
evoque em seu tÍtulo a mesma intenção religiosa.

Benassis, esse amante platônico revestido de uma missão apostólica, é explicado por
Rónai como uma penitência do próprio Balzac, para resgatar um ato vergonhoso da sua
mocidade, o abandono de uma mulher amada. A mediunidade, portanto, em linha idêntica,
daria continuidade ao mesmo "pedido"?

O Médico Rural é um dos romances de Balzac cuja gênese melhor se conhece, e a respeito
do qual mais se escreveu. A conclusão de Rónai está baseada numa segunda confissão de
Benassis ao comandante Genestas. Essa confissão inédita surgiu da necessidade de explicar
o apostolado do médico e dar algum movimento ao romance; por isso, o romancista
inventou uma história de amor infeliz que teria relegado o médico ao fundo daquele vale.
Esse amor não era mais que a narrativa bastante exata e pouco poetizada do insucesso do
próprio Balzac junto à sra. de Castries, o que o fez retomar o caminho de Paris, em vez de
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acompanhar à Itália a linda aristocrata. Daí o abandono da primeira versão.
Para Bernard Guyon,

[...] escrevendo a Confissão Inédita, Balzac se contentou em fazer reviver o real. Ele
teve de condená-la. E fez o trabalho de um verdadeiro romancista, tentando vivificar o
possível. Escreveu uma nova confissão. Conservou o plano da primeira: análise da
psicologia do herói anterior à crise; descrição da crise; explicação de suas conseqüências
psicológicas e da "vocação" de Benassis. No centro desse quadro, que ele não tinha motivo
para modificar, fez decorreruma boa parte do assunto que havia anteriormente elaborado;
mas dispôs os elementos de maneira completanlente diferente e, sobretudo, deu a toda
essa aventura sentimental "um significado espiritual inteiramente novo."

A diferença essencial reside na própria anatomia da descrição. Não se trata mais somente
de um homem apaixonado por uma mulher casada, que brinca com seu coração e o parte
por coqueteria. Essa aventura simples complica-se e desdobra-se. Jovem, em Paris, Benassis
seduziu uma mocinha de meio inferior ao seu; depois, abandonou-a. A jovem morreu,
deixando-lhe um filho que ele reconheceu e educou com consciência e amor. Logo ele
encontra uma nova jovem, pertencente auma família distinguida, mas que recebeu educação
austera de tendências jansenistas. Ele não ousa confessar nem a ela nem aos seus futuros
sogros a falta de sua mocidade. No último momento, a verdade é descoberta; rí,gidos,
implacáveis, os pais se opõem ao casamento, e a moça retira seu compromisso. A essa
primeira prova acrescentHe logo uma segunda: Benassis perde seu filho. Mergulhado no
abismo do desespero, ele enfim se liberta e, após longas hesitações, decide-se a consagrar sua
vida a esse cantão perdido dos Alpes.

Há nessa primeira parte da nova confissão um acento de sinceridade que não engana.
São tão insípidas as páginas consagradas a descrever-nos os amores de Benassis e Evelina,

.quanto parecem estas alimentar-se da mais autêntica experiência: "Creia-me, declara Benassis
nessa passagem de sua confissão, aqueles que levaram mais adiante uma sondagem dos vícios
e virtudes da natureza humana são os que de boa fé a estudaram em si mesmos. Nossa
consciência é o ponto de partida. Partimos de nós mesmos aos outros; nunca dos outros a
nós" .138

Uma vez que o próprio romancista parece, aí, engajar-nos, tentemos, com toda a
prudência necessária, descobrir a experiência íntima sobre a qual ele construiu essa parte de
sua obra e, se formos bem sucedidos, precisar as transformações que lhe impôs para dar-lhe
um valor universal.

Certas semelhanças de detalhes entre o autor e sua personagem têm sua importância:
Balzac insiste nas origens meridionais de Benassis. Através delas, ele explica, ao mesmo
tempo, a violência de suas paixões e o ardor de sua fé. Ora, embora nascido em Tours, ele
não ignora que deve o ardor do seu temperamento a essa raça forte de camponeses albigenses,
de que se originou seu pai, para vir alguns anos antes da Revolução, tentar a sorte em Paris.
Ele pensa ainda em si mesmo, quando nos diz a respeito de Benassis que, após ter ficado,

238 Méd., II, 146.
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neira versão.
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durante toda a sua infância, "sob a disciplina semiconventual dos Oratorianos e mergulhado
na solidão de um colégio provinciano", foi ..."sem nenhuma transição transportado à
capital".239

Como ele, enfim, Benassis levou em Paris, a princípio, uma vida de estudante pobre, ele
"se entregou" ao trabalho com ardor, sem procurar divertimentos, de tal modo os tesouros
de ciência de que abunda a capital maravilhavam sua imaginação.240

Mas deixemos essas semelhanças de pormenor e vamos ao essencial, quer dizer, a essa
primeira experiência amorosa do herói, tão pesada de conseqüências para toda a sua vida.
Nenhum documento nos chegou até então, permitindo pensar que Balzac tenha conhecido,
em sua juventude, à idade de seu herói, uma aventura semelhante. Ele não passava muito
dos vinte anos, quando concebeu sua paixão por madame de Berny, e essa longa ligação'
amorosa deve tê-lo preservado de muitas imprudências e faltas. Por outro lado, parece certo,
segundo uma carta que escreveu à sua irmã, em 12 de outubro de 1833, de volta de seu
primeiro encontro em Neuchâtel com madame Hanska, que ele viveu, durante o ano de
1833, uma aventura amorosa de tipo muito próximo da que aqui ele atribui ao seu herói.

Eis essa carta, que a muitos propósitos é verdadeiramente extraordinária. Balzac, que
exulta, após uma vitória ainda não total, mas certa, confessa, ingenuamente, à sua irmã que
ela é para ele, nessa circunstância, a única confidente possível: "Não sei", diz-lhe ele, "a quem
contar isto; e, por certo, não é nem a "ela", a grande dama, a terrível marquesa, que,
suspeitando a viagem, desce de seu orgulho e me intima a encontrá-la em casa do duque de
Fitz-James; nem a 'ela', a pobre, simples e deliciosa burguesa que enfim é como Blanche
d'Azay.Hl Sou 'pai' - eis outro segredo que eu queria te contar - e com uma gentil pessoa,
a mais ingênua criatura que haja caído do céu como uma flor e que diz: 'Ama-me um ano;
eu te amarei por toda a minha vida'. Não é a 'ela', a mais querida, que tem de mim ainda
mais ciúme que uma mãe do seu leite que dá a uma criança. Ela não gosta da 'Estrangeira',
precisamente porque a 'Estrangeira' parece ser o que me convém. Enfim, não é a 'ela', que
quer sua ração diária de amor e que, voluptuosa como uma gata, não é nem graciosa nem
mulher. E pois a ti, minha boa irmã, antiga companheira de minhas misérias e de minhas
lágrimas, que eu quis contar minha alegria" .. .242

Não nos deteremos em comentar em todos os detalhes um documento tão rico, nem em
esclarecer todos os seus mistérios. Mas estamos no direito de nos perguntar em que medida
a "ingênua criatura", "caída do céu como uma flor" , e que dizia a Balzac: "Ama-me um ano,
eu te amarei por toda a minha vida", não lhe inspirou diretamente a personagem da mocinha

239 Ibid., Il, 123 - Ele chega a precisar: "Fui confiado por meu pai a um velho amigo, para quem
foi uma felicidade ter de conduzir um jovem no dédalo em que eu entrava (...). Esse excelente
homem foi um segundo pai para mim". (Vol. II, p. 124/125). Como esse "velho amigo" se
assemelha ao "paizinho" Dablin, que, àépoca da rua Lesdiguieres, trazia ao autor de "Cromwell"
certas suavizações à sua vida austera! .

240 Med., II, 127.
241 Heroína de O Pecado Venial, conto drolático da segunda dezena que acabava de aparecer.
242 Let. Fam, pp. 131/132. Essa cana foi publicada a primeira vez, com alguns comentários, por S.

de Lovenjoul, em Um romance de amor, p. 79,88.
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amada, seduzida e abandonada por seu herói. Lembremos que Blanche d'Azay, a heroína
de O Pecado Venial, é casada com um velho marido impotente e, no entanto, tem, um dia,
um filho nascido de seus amores com o seu pajem. Mas, como ela só consentiu entregar-se
a ele durante o sono, cometeu apenas um pecado venial. Pode-se coneluir dessa aproximação
indicada por Balzac que a ingênua criatura que o havia tornado pai era a jovem esposa de
um marido velho, e sem filhos até a chegada de Honoré em sua vida. De resto, o que há de
mais importante, na confissão de Balzac, é menos a revelação de um novo amor que a de
sua "paternidade". Por mais espantoso que possa parecer, após tantas buscas pacientes
empreendidas em torno do grande homem, o mistério permanece completo ainda hoje sobre
essa paternidade. Concorda-se, somente, em pensar que essa criança era uma filha, e que sua
mãe era essa misteriosa Maria,243 a quem é dirigida a delicada e comovente dedicatória de
Eugênía Grandet)44

Como quer que seja, um fato é certo: no mês de outubro de 1833, Balzac experimentava,
sem dúvida pela primeira vez, as perturbadoras emoções da paternidade. Conhecia-as já em
junho, quando dava os últimos retoques à sua obra, redigindo a nova confissão? Dada a
presença de sua irmã em Paris, a facilidade que tinha de comunicar-se com ela, pode-se
duvidar. O "segredo" que ele lhe revelava, em sua carta de 12 de outubro, parece ser de data
recente. O nascimento dessa criança não recuava, sem dúvida, para além dos dias que haviam
prtcedido a partida para Neuchâtel, começo ou meados de setembro. Não é, pois, contem
plando uma criança já nascida, mas evocando, por antecipação, seu nascimento muito
próximo, que, com sua todo-poderosa imaginação, o romancista descreveu as alegrias e
angústias que essa realidade psicológica inusitada fazia nascer em seu coração.

Alegrias e angústias, com efeito. Alegrias ao pensamento dessa vida saída dele, desse
pequenino ser que, em breve, lhe estenderá os braços, dizendo: "Pai" ;245 dessa criança, cuja
educação ele acompanhará ciumentamente, e que um dia, sob sua direção, se tornará um
homem; pois, bem entendido, hoje, como quinze anos mais tarde, quando madame Hanska,
por sua vez, lhe dará a esperança de um filho, ele não duvida de que será um homem!246

Mas também angústias ante as novas responsabilidades que lhe pesaram; angústias ante
a sorte que aguarda, na vida, em meio a uma sociedade tão cruel para com aqueles que não
se submetem às suas regras, um filho natural, que ele talvez não ousará reconhecer, legitimar;
angústias entremeadas de remorsos, enfim, quando pensa na "ingênua criatura" que lhe disse:

243 . André Maurois declina-lhe o nome por inteiro, Marie Louise Françoise Daminois, esposa de
Guy Du Fresnay (Op. ciL, p. 241). Portanto, Françoise, como a de Montmorency, a Fosseuse
histórica.

244 1- Cf. nesse ponto Lovenjoul, Un Roman d'amour, pp. 92-94. Entretanto W. S. Hastings
sustentou, com muita finura, que essa dedicatória misteriosa teria sido tão-somente a primeira
homenagem oficial e, no entanto, discreta do romancista àquela que ele acabava de encontrar
em Neuchâtel, pela primeira vez. (cf. W.S. Hastings, Une dédicace de Honoré de Balzac, R. L.C.,
abril·junho de 1935, pp. 224-225) Notemos, porém, que a dedicatória só dam de 1839.

245 Cf. Méd. II, 153: "Um dia, ouvindo seu filho dizer-lhe: 'Meu pai'!, palavras que ela não lhe
havia ensinado, ela me perdoou..." "1 a redação": "Ela um dia me perdoou tudo quando ouviu
seu filho dizer 'papa', palavra que ela não lhe havia ensinado".

246 Sobre a exaltação que fez nascer em seu coração a esperança desse filho a que ele já dera o nome
de Victor-Honoré, Cf. "Etrg.", l, III, pp. 241, 246, 248, 249, 251. Em André Maurois. (Op. cit.,
p. 525), ficamos sabendo através de carta de madame Hanska a Ba!zac, que o natimorto era uma
filha.
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Então, por uma dessas transmutações misteriosas da criação literária, que já tivemos
oportunidade de encontrar, esse episódio bastante banal de sua vida pessoal torna-se o centro
do drama que ele inventa; o que nele era apenas uma emoção passageira será a fonte da
conversão interior do herói. Alegrias, dores e grandezas da paternidade, ele as evoca com
tanta força que acabam por formar o cerne espiritual do romance inteiro. A nova confissão
de Benassis é dominada por esse tema da paternidade: descoberta das grandezas da vida de
família junto àmãe agonizante e seu filho que lhe sorri;247 exaltação ante a criança que cresce
e o ama, junto a quem ele compreende, pela primeira vez, a sublime grandeza do "Pai
Nosso";248 meditação prolongada sobre seus deveres de educador;249 transposição de todas
as suas esperanças para essa criança, após a ruptura com Evelina;250 desespero de todo o ser,
ante a morte desse filho querido; descoberta, enfim, da paternidade espiritual, da possibili
dade, em se tornando o benfeitor dos habitantes de uma pobre cidadezinha, de fazer deles
seus filhos,251 de merecer que em seu túmulo se escrevam essas simples palavras: "Nosso Pai
de todos" .252

A hipótese que aqui desenvolvemos já havia sido esboçada com justeza e precisão por P.
Abraham, em seu livro Créatures chez Balzac. Partindo, também ele, da carta de 12 de
outubro, escrevia:

Que a criança a essa época já exista ou não, os temores de Balzac, esses podem existir.
E o certo é que existem. E fazem eclodir uma série de reflexos intensos que, de escala em
escala, fabricam asucessão de catástrofes ea engrenagem de remorsos em que sevai enredar
seu herói. A juventude de Benassis não é a juventude de Balzac. Mas os conflitos morais
que comprimem Benassis são os que, nascidos de uma semente real, se expandem com
terror na imaginação de Balzac. A situação mental de Benassis é aquela que Balzac
imaginou em seu pavor ter de enfrentar 253

Mas o tema da paternidade ultrapassa.enormemente a descrição da aventura sentimen
tal de BenJlSsis. Seria preciso ser-se cego para não ver o lugar que ele ocupa em todo o
romance. E Genestas que também só vive para epela criança que adotou, eque veio confiar
a Benassis; é a fanúlia de luto que se lamenta pela morte de seu chefe; é Goguelat que cuida
de Gondrin como seu filho; é principalmente essa mulher heroicamente louca que se
arruina alegremente, alimentando órfãos abandonados.254

247 Méd., II, 156/157.
248 Ibid, 158-159, acrescido na 1a prova, A. 144, fls. 20.
249 Ibid, 160 e sego
250 Ibid., II 206-207.
251 Méd. lI, 222: "Eu saboreara os sentimentos da maternidade; resolvi entregar-me inteiramente

a eles, satisfazê-los ainda mais completamente que as próprias mães, tornando-me a irmã de
caridade de toda uma região" .

252 Ibid, II 323: "Nós, simplesmente (disse o cura Janvier a Genestas), colocamos uma palavra que
todo mundo disse do alto dessas montanhas até Grenoble".

253 pp.91/92.
254 Eis para vocês"A MÃE", diz Genestas a essa mulher ao deixá-la (Méd. I, p. 38). Inscrevendo

essa palavra em letras maiúsculas, é certo que o romancista quis afastar seu leitor do sentido
. família que tem em geral, para lhe dar umsignificado abrangente esimbólico. Emuma das páginas
mais intuitivas de seu trabalho sobre "Balzac romancista" (pp. 352/355), Maurice Bardeche,
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Depois do elucidativo texto de Guyon, retomando o romance mediúnico em suas linhas
gerais, podemos aprofundar-lhe as semelhanças, que já não se restringem a detalhes, mas
surgem também nos elementos do enredo, que, adquirindo uma disposição nova, parecem
obedecer igualmente a um remanejamento.

A jovem seduzida e, depois, abandonada por Benassis, em sua juventude, seria Carla,
uma conquista que se situa posteriormente ao casamento do dr. Florian, e que este também
relega..

Na aventura de O Médico Rural, a moça morre deixando-lhe um filho, que ele educa.
Carla tem o mesmo trágico destino, mas agravado ainda pela rejeição do dr. Barrasquié à
filha de ambos.

Poderíamos também rejeitar essas primeiras semelhanças como demasiadamente gené
ricas; mas ao exigir uma redefinição dos detalhes, tornaríamos a surpreender uma série de
elementos oriundos, seja do romance de Balzac, seja de sua correspondência, ou mesmo do
real, reconstituindo as cenas.

É o caso de Carla que, como Blanche d'Azay, é visitada em seu sono255 por Florian, não
mais como amante, mas como médico, para constatar que "adormecera ao hálito da morte"
(p. 128). A frase que então formula: -"Deus! Nem um ano transcorrido!", suscitou-nos
aquela outra, proferida pela "ingênua criatura": "Ama-me um ano; eu te amarei toda a vida".

Nessa nova versão, só o 'pecado' não fôra 'venial'.
Retornando, pois, ao genérico:
Em Paris, Benassis apaixona-se por uma outra jovem e, diz-nos o texto, de família

distinguida, que recebeu educação austera de tendências jansenistas. Ele não ousa confessar
lhe, nem aos futuros sogros, a falta de sua mocidade.

Florian conhece Monique em Paris, pertencendo ela, igualmente, a uma família aristo
crática, e, à página 77, ficaremos sabendo que "Nunca fora jansenista", mas era como se o
fosse, pois tampouco ele consegue confessar-lhe o erro do seu passado. No último momento,
averdade é descoberta em ambos os enredos. R,ígidos, implacáveis, os pais da moça opõem-se
ao seu casamento com Benassis, e ela retira seu compromisso.

A confissão in extremis é, para Florian, a trágica solução de continuidade de sua união
com Monique. (p. 286) .

Benassis perde seu filho. A filha de Florian morre, embora ele não o saiba. (p. 316)
Mergulhado no abismo do desespero, o médico rural liberta-se, e, após longas hesitações,

decide consagrar sua vida profissional a um cantão perdido dos Alpes.
A mesma busca de libertação que faz o médico carcassonense consagrar-se aos clientes

menos favorecidos é motivada por desespero idêntico, causado pela perda moral da suposta
filha, que o chantagia. (pp. 198/199)

Florian será iniciado nessa prática por madame Coralie, num capítulo de temática e título
idênticos ao de O Médico Rural: "Transire Benefaciendo". (p. 198)

A fórmula é tomada dos"Atos dos Apóstolos" (10,38), e inspirada no epitáfio do dr.
Rome, um dos modelos de Benassis, que trazia: "Pertransiit Benefaciendo" ,256
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estudando antes de nós os segredos da composição do Médico, já havia insistido sobre aunidade

que o tema da paternidade confere ao livro. Não saberíamos dizer o quanto concordamos com
ele nesse ponto.

"Basta de sono, preguiçosa! Finges que dorme, heim?"
Informação colhida da Edição Garnier Freres, 1959, L'Envers de f'Histoire Contemporaine-

255
256
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Essas referências primordiais, mesmo diluídas na singularidade de cada uma das narrati
vas, não deixam de sugerir o parentesco de uma origem comum.

O tema da paternidade retorna, igualmente dominante, fazendo-nos resvalar de novo para
o detalhe, agora apenas retocado, da correspondência. "No apogeu do contentamento" (p.
123), Florian comunica o nascimento próximo do herdeiro, à "sua única irmã viva na terra".

Quando de sua carta a Laure, em 12-10-1833, Balzac já havia de fato perdido sua irmã
mais nova, Laurence, falecida em 1825. .

E ainda num trecho do final do romance, as recordações examinadas no plano espiritual
são principalmente as de Barrasquié, constituindo, pois, o enredo, aconfissão de um pai. Essa
paternidade é partilhada, no romance, por Monique, cujo desejo de maternidade, dificultado
em função de culpas cármicas do casal, chega às raias da obsessão, acrescentando-se, depois,
sua extremada dedicação ao filho; e também por Carla, cujo sacrifício é comparado ao da flor
que é consumida pelo surgimento do fruto que dela desponta. (p. 129)

Como Benassis, Florian redescobre a grandeza da vida em família, e, mais ainda, por ela
sacrifica-se.

,
CARLA SEBASTIANINI, A CONVULSIONARIA

o prefácio do romance diz-nos que ele apresenta, dentre várias figuras reais, uma
personalidade feminina que não se inclui na galeria de tipos também nem sempre imaginá
rios da Comédia Humana, obra à qual faltou a chave da reencarnação. (p. 10)

Essa indicação no singular não estabelece uma distinção entre Carla e Rossellane, que,
em verdade, constituem a mesma individualidade (Charlotte) em duas personalidades
diversas.

Fora esse aspecto verdadeiramente inexistente na obra de Balzac, as duas encarnações da
mesma personagem são, como procuraremos demonstrar, tão balzaquianas como tudo o
mais que vimos examinando no texto.

A clivagem que o enredo opera e, ao mesmo tempo, procura restaurar, mostra-nos uma
continuidade entre ambas que encontra na designação "menecma" ,257 empregada à página
151, sua melhor expressão. Tomado à comédia grega, esse termo indica o indivíduo
perfeitamente semelhante a um outro. Citado como está, exemplifica-se, traduzindo, ao
mesmo tempo, exatamente o que pretendemos aprofundar: "Conquanto não se manifestem
de pronto, estudarão essa moça, menecma da antiga Convulsionária, de quem revela herdar
todos os traços físicos, a·determinação inabalável, os ademanes insinuantes". Não fora pelo
seu nome, ficamos sabendo, às folhas 72, do capítulo XV, tratar-se de uma italiana. E, às
folhas 122, o autor situará ainda melhor a sua origem, dizendo-nos ser ela napolitana.

Depois que o teatro e a poesia sonharam em localizar peripécias e personagens em um
quadro geográfico, uma espécie de muda conivência reservou aos países do solo apanágio

Madame de la Chanterie, p. 115.
257 Les menechmes: nomes dos gêmeos da comédia Menecma, de PIamo. Encontramos duas vezes

esse termo, na Comédia Humana. Numa cena de A Menina dos Olhos de Ouro em que a marquesa
reconhece Henrique de Marsay como seu irmão: "Com efeito, dois menecmas não serian1 mais
parecidos". (CH VoI. VIII, p. 316 Moo~) E em Um Caso Tenebroso quando nos são descritos os
dois Simeuse: "O traje, absolutamente igual, contribuía ainda mais para que os tomassem por
verdadeiros menecmas." (CH VoI. xn, p. 119 Ctn)
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de uma vida passional intensa. M. Baldensperger sublinhou a atração que Balzac sentia pela
Espanha e a Itália, sob a influência de Stendhal, de Merimée e, sobretudo, de anedotas que
lhe contaram os sobreviventes dos exércitos imperiais. O número de personagens italianas
postas em cena em todas as obras balzaquianas é particularmente elevado. Estima-se em mais
de cem, só na ComédíaHumana, e, se alguns só têm um papel episódico, aproximadamente
meia centena deles é dotada de uma personalidade marcante,25S

Por outro lado, Marceau acrescenta que os italianos e os espanhóis são de fato numerosos
na 'Comédia', mas, em geral, só intervêm nas narrativas que se passam eni seus países. Não

.expatriados, não transplantados, eles não têm esse relevo que toma Schmucke vivendo em
Paris; ou Carla em Carcassone. Pode-se dizer o mesmo relativamente aos italianos de
Gambara, romance que se passa em Paris, embora estritamente na colônia italiana.

Aqui uma observação sobre a vida italiana que lembra Stendhal:

Assim vai a vida italiana. Pela manhã, o amor, às primeiras horas da noite a mÍlsica e
depois o sono. Como essa existência é preferivel à dos países onde cada qual usa os pulmões
e as forças para politicar sem poder mudar por si s6 a marcha das coisas, do mesmo modo
que um grão de areia não pode formar a poeira.

Nesse país da paixão, toda paixão traz consigo sua justificativa e existe uma adorável
indulgência para com todos os desvios.259

Localizamos a mesma hora reservada ao amor em A Mulher Abandonada, num diálogo
da senhora de Béauseant com Gastão: "Uma italiana, uma dessas divinas criaturas cuja alma
é antípoda da das parisienses, e que desse lado dos Alpes seria considerada profundamente
imoral, dizia ao ler romances franceses: 'Não vejo porque esses pobres apaixonados levam
tanto tempo a arranjar o que deve ser ocupação para uma única manhã"'. (CH Vol. I1I, p.
75 Ma)

Essa documentação começa a refletir-se no romance, quando da descrição dos encontros
de Carla com o dr. Barrasquié.
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'Comédia', verificamos que a sn

Agora entregam as manhãsao far-niente260 irresponsável, deixando-se embair no
lastimável arrastamento obsessivo, esquecidos de que o verdadeiro amor se baseia em
atitudes recíprocas de confiança, sem distorção nos compromissos Frmados e sem
desdouro de conduta social. (p. 121)

{..}Em determinadas manhãs, quando o solo se aquece, agolpes de sol vivo, corre
até o bosque de faias ou descansa sob o agasalho do vidaeira, a esperá-lo com umaflor
entre os cabelos... (p. 120)

258 René Guise. Balzac et l'ltalie. Année Balzacienne 1962, p. 246.
259 Marceau, Félicien. Op. ciL, p. 370. (Massimila Doni, pp. 335 e 341)
260 O Grand Dietionnaire Universsel Larousse, no verbete "far-niente", associa a expressão aos

Lazzaroni de Nápoles, espécie de mendigos, cuja existência remonta ao século XVII. Com igual
título, ''ll dolcefar-niente", a mesma fome assinala-nos que M. F. Winterhalter (1805-1873) expôs,
no salão de 1836, uma tela representando um terraço, cuja vista se estende ao longe sobre o golfo
de Nápoles; uma dúzia de pessoas ali se acha agmpada exibindo atitudes negligentes. Balzac fará
uso de tal expressão, em dois de seus romances; em Massimi/a Doni (CH VaI. XV, p. 338 MD),
onde figura como "do/cefar-niente" e emA procura do Absoluto (CH VaI. XV, p. 479 PA), onde
surge como "far-niente napolitano".

261

262
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René Gui.~e, Balzac et l'ltalie
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Noutras ocasiões, [Florian] sela o cavalo e sai, sob bagas de or·valho, surdo de
ansiedade, louco de impaciência, para o convívio da amante". (p. 116)

Ainda Marceau observa, contudo, que, por vezes, entre os italianos da Comédia
Humana, a paixão exibe seu lado exacerbado: é o opiomanÍaco Vendramin e o melomanÍaco
Cataneo. E ele continua: parece que, para Balzac, os italianos, quando deixam o seu país,
perdem parte de suas qualidades. Franchessini é um canalha, e Montefiori também, o que
se constata emAsMaranas. Bianchi é um bruto. Balzac faz freqüentes alusões àlegião italiana
recrutada por Napoleão, e nunca em termos simpáticos.

Carla não necessita reparos. Surge-nos, igualmente, acometida de distúrbios caractero
lógicos que, apesar de apresentados de maneira bastante sutil, deixam transparecer o seu
comprometimento com um certo charlatanismo:

Embora não osaiba, Carla Sebastianini possui diversos tipos de mediunidade em
exercício empírico. É, no entanto, assistidapor espíritos de natureza múltipla, que lhe
presidem a oscilação de sentimentos eações, entre o bem e o mal. Ela mesma não se
detém no exame acurado do aspecto moral das manifestações e carrega, de permeio,
vasto séquito de espíritos obsessores que lhe assessoram as energias, sempre que
disponham de circunstâncias favoráveis, interferindo nas mensagens ou nos proble
mas dos consulentes, conforme ograu de invigilância da vidente esegundo a intenção
inféliz predominante em cada cliente. Nisso, os mistificadores desencamados são
apoiados pelo profissionalismo mediúnico da ex-monja, que se dedica aos processos
primitivos de magia, usando rituais einstrumentos para impressionar os visitantes e
atraí-los, o que explica a presença de supostos talismãs e animais na câmara de
trabalho. Angaria assim elevadas somas nas consultas diárias, em que se lhe submetem
os assuntos mais díspares, desde aqueles subordinados a inconjéssáveis interesses até
sublimadas intercessões espirituais, em fàvor de almas sofredoras, como no caso
Narcise Fondanaiche. ÚJp. 112/113)

Essa caracterização dentro de estereótipos, - seja da época, ou, principalmente, perten
centes mesmo à excentricidade do autor - é sempre constante nas descrições balzaquianas,
constituindo-se em mais um caminho para chegar ao seu reconhecimento a partir de
atributos definidos. E essa constatação tornou-se também instrumento útil na averiguação
do grau de correção com que é construída a personagem na mediunidade.

Mas é sobretudo sua obsessiva paixão pelo médico o traço que nos permite visualiú-Ia,
dentro dessa formulação, na qualidade de amante. A esse propósito, cabe lembrar outra
informação de Guise, a de que" antes de 1836, todas as italianas de Balzac são ou cortesãs
ou pelo menos mulheres de costnmes fáceis.261 Depois dessa data, elas nos aparecem antes
como imagens de fidelidade, se não conjugal pelo menos amorosa.262

Depois de havermos percorrido uma série de estudos feitos a propósito das cortesãs da
'Comédia', verificamos que a srta. Sebastianini enquadrava-se logo na primeira categoria

261 Uma exceção: a bela fih'ura de Ginevra di Piombo, em La Vendetta. Ébem verdade que é corsa,
mas Balzac se refere a ela como "a italiana".

262 René GllÍse, Balzac et l'Italie - Année balzacienne, 1962, p. 247.
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que examinamos, a das "instaladas"263 de Félicien Marceau,que assim ele define: "Eis-nos
aqui no mundo das mulheres que os senhores instalam no acaju ou na palissandra", e dá-nos
uma série de exemplos, como Genny Cadine, para quem Couture mobilia na rue Blanche
um térreo encantador.

Agora é a vez de Heloísa Brisetout, que estréia na 'Comédia' à página 198, de A Prima
Bette: nesse romance, vê-se-a instalar-se à rue Chaudchat, nos móveis de Josefa. Serafina
Sinet, que vemos surgir por volta de 1838, instalada em seus móveis por Du Tillet, que teve
de se cansar da velha senhora Roguin. E seguem-se outros exemplos.

Usufruindo das "escarcelas recheadas" de Barrasquié, Carla como que se reinstala,
promovendo melhoramentos em sua singela morada:

Aproveita os dias longos do verão para reformar a vila modesta, cuja localização
lhes jácilita os encontros, ealfaiá-Ia da melhor maneira afim de agradá-lo. Conserta
o reboco quebrado das paredes, adquire mobiliário de palissandra e mogno,264 (pp.
118·119)

A cortesã, exigente na remuneração de seus favores, vive com luxo, dispendiosamente.
Só no começo de sua carreira, a ambição ainda comedida de suas origens a faz contentar-se
com·quinquilharias.

Em A Solteirona:

Confidente nato de intriguinhas de oficina, o cavaleiro nunca passava diante da porta,
que estava geralmente aberta, sem dar alguma coisa às suas gatinhas: chocolate, doces, fitas,
rendas, uma cruz de ouro, toda aespécie de quinquilharias que tanto agradam às grisettes."
(CH VoI. VI, p,448, Solt.)

Nosso exemplo não é nada inovador: "Ameninado, leva-lhe quinquilharias compradas
aos ciganos de estrada, mantos de pelúcia, castorinas, xales, sedas vistosas "(p. 116)

Destacamos, na continuidade do trecho de A Solteirona, uma curiosa informação:
"Sempre fiel ao sistema das petites-maisons, gostava de enriquecer as mulheres, únicos seres
que sabem receber, porque são os únicos que sempre podem pagar".

Em nota de rodapé, Róriai esclarece-nos que petite-maison é o nome que se dava, no final
do século XVII e no século XVIII, a residências luxuosas em que os grão-senhores da época
abrigavam seus amores ilegítimos. Chamavam-se tambémfolie.

Lembramos, aqui, os termos que o texto mediúnico utiliza para designar a residência de
Carla: a "vila singela" da página 93 e que, à página 321, será chamada de "casinha do posto
de muda para Villefranche." 265

Que associação teria feito o autor é a pergunta que nos ocorre. A designação casinha
poderia estar ligada àidéia das petites-maisons ;mas a "vila singela" seria inspirada na Ferme
de Potter, hipótese que, em outro capítulo, formulamos de modo exaustivo. Seria, portanto,
mais viável o caso de haver o autor, fiel à Comédia Humana e à lembrança das petites-mai
sons, transportado-se em imaginação ao século em que elas floresceram, o XVII, do qual
extraiu a tela holandesa que aproveitou de maneira tão sutil.

263 Félicien Marceau, Les Installées; p. 218.
264 Mogno: sinâninlo de acaju, conforme Dicionário Aurélio Buarque de Holanda.
265 O grifo é nosso.
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A designação "casinha do posto para Villefranche" torna-se mais expressiva ainda
quando confrontada com o fato de Balzac associar, em suas primeiras obras, os postos de
muda a locais propícios para encontros amorosos. No L'Excommunié, pode-se ler:

Nous savons que momeigneur ne voyage point sans s'assurer des relais de femmes, eomme .
des relais de ehevaux; et nous trouvons de fort bon gout eette façon de mener l'amour en
poste... 266

Outro exemplo, retirado de um dos Contos Droláticos, é ainda mais explícito:

Ce [eut luy qui, premier, eoneeut d'avoir des relays de [emmes, en sorte que, alors que il
alIa de Paris àBourdeaux, treuvoyt tousiours, au desseller de .Ia monture, ung bon repas et ung
liet guamy de iolies dJJubleures de ehemises. Heureux prinee! qui mourut à eheval, eomme
tousiours il estoyt, voire mesmes entre ses draps.267

Uma outra particularidade sobre a qual Marceau nos chama a atenção é o fato de que
um romancista que ama o amor não pode, às vezes, evitar a evocação da voluptuosidade que
ele proporciona.

Não se encontram em Balzac esses toques um tanto ardentes. Seus amantes e suas
amantes se encontram em salões, no teatro, raramente alhures. Pode-se dizer que há apenas
duas pequenas cenas de adultério emA Prima Bette, um belo deshabilléde Coralie em Ilusões
Perdidas, um outro de madame Rabourdin em Os Funcionários, a curiosa passagem
concernente àvoluptuosidade do duque Cataneo emMassimilaDoni, o episódio do travesti
na Menina dos Olhos de Ouro onde encontraremos tanlbém uma das raras frases um tanto
sensuais da Comédia Humana: "Ele a tomou ao colo, sentou-a em seus joelhos e sentiu
com uma indizível embriaguez a voluptuosa pressão dessa moça cujos encantos tão
fartamente desenvolvidos o envolveram docemente". (Fille aux yeux d'or, p. 303). Acres
centemos ainda essa frase singular de Rémonencq em O Primo Pons, página 645: "Oh,
vossos braços", diz ele a madame Cibot, "eu sonhei esta noite que eram pães e eu era
manteiga e me espalhava sobre eles". O todo não atinge dez páginas. O quê? tantos amantes
e tão pouca ternura? Perfeitamente. A Falsa Amante, Uma filha de Eva, as Memórias de
Duas Jovens Esposas, todos esses títulos tão evocadores? Sim, eles evocam. Nada mais.
"Falta um leito", como diz Rastignac em Le Fere Goriot.268

No Cristo Espera por Ti, esse procedimento pareceu-nos devido ao caráter religioso da
obra. As cenas pudicas da paixão de Florian e Carla ou de Renet e Rossellane recebem um
tratamento idêntico ao que o autor dispensa ao amor legítimo do casal Barrasquié. Mas a
estrutura de algumas frases continua repetindo trechos equivalentes, disseminados pela
'Comédia', reforçando, portanto, o procedimento ressaltado por Marceau.

266 Sabemos que monsenhor não viaja sem garantir a troca de mulheres, como a troca de cavalos;
e achamos de muito bom gosto essa maneira de fazer amor num posto de muda. (L 'Exeommunié,
p. 164.)

267 Foi ele quem primeiro concebeu a idéia das trocas de mulheres, de modo que, indo de Paris a
Bordéus, encontrava sempre, ao desarrear de sua montaria, umá boa refeição e um leito enfeitado
de lindas camisolas forradas. Príncipe feliz! que morreu a cavalo, como sempre esteve, mesmo
entre seus lençóis. (La Faulse Courtizane. Ed. Garnier, sid, p. 281.)

268 Marceau, Félicien. Op. cit., p. 249. .
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[Carla} Introduz na esfera càseira tanto confOrto quanto pode e, no ambiente
flamante, cada dia, faz sentar ohomem querido napoltronapredileta. Então, com a
elasticidade de uma serpente se lhe enrosca aos pés, sobre a almofada, ostentando
arrebatadora meiguice repleta de abandono. Ri-se, atirando a cabeçapara trás edeixa
ver os dentes alvos;pede compotas, confeitos eorchata queMargot, sempreatenta, não
deixa faltar. Apura o vestuário, repudiando as roupas ao gosto das mulheres de sua
raça, em veludilho epeluche e, na nova robepropositadamente branca, afim de tirar
especial partido da tez mate e da escura cabeleira, não raro a moça, qual se sentisse
habituada a chorar quando quer, entrega-se a crises de pranto, melodramáticas, com
suspiros entrecortados de soluços dificilmente reprimidos, que visam a comover o
.caríssimo e amolentá-lo num consolo. Articula exclamações tempestuosas em sua
língua nativa, que odivertem, segreda-lhe trivialidades sotto voce, pontua de reticên-
cias o disfarce das intenções. Buscando enviscá-lo ainda mais, dá-lhe de presente
elegante carteira espanhola de marroquim vermelho. (p. 120)

Estendemos propositadamente o entrecho, para fazê-lo abranger também informações
coadjuvantes que, mesmo sem se destinarem especificamente a comprovar o que aqui nos
propomos, continuam, entretanto, a cotejar imagens da 'Comédia', de tal sorte que estas
estariam sempre refletidas no texto mediúnico, quer resumíssemos, quer ampliássemos

.ainda mais sua transcrição, como retalhos maiores ou menores de um tecido que se
reconhece ser o mesmo.

Logo no infcio, em lugar do 'leito', vamos encontrar uma poltrona predileta, peça do
mobiliário que, nos ambientes recriados por Balzac, presta-se, como aqui, à função da
sedução do amante, o que veremos em capítulo específico,o das habitações.

"Então, com a elasticidade de uma serpente, se lhe enrosca aos pés".
Outra amante com comportamento semelhante é Lady Arabela, de O Lírio do Vale,

onde o exemplo é uma narração feita pelo próprio amado, Félix de Vandenesse: "Sabia ficar
um dia inteiro estendida a meus pés, silenciosa, ocupada em admirar-me, aguardando a hora
do prazer como uma mulher do serralho e antecipando-a por hábeis seduções enquanto
parecia esperá-la". (CH VoI. XIV, p. 390 Lírio)

Outro exemplo é o de uma cena de Massimila Doni, entre a personagem Emílio Memmi
e a prima-dona Clarina Tinti: "O príncipe enlaçou a cintura daquela pobre Tinti, a qual
escapou-lhe como uma cobra e se enrolou em torno de um dos seus pés, que foi premido
molemente por uma carne adorável". (CH VoI. XV, p. 329 Do)

E ainda um exemplo, de A Menina dos Olhos de Ouro. É uma cena na qual Paquita
despede-se de de Marsay: "Adeus - concluiu abraçando Henrique eenroscando-se nele como
uma serpente". (CH VoI. VIII, p. 295)

O detalhe dos dentes alvos caracteriza também algumas criaturas da Comédia Humana:
"a senhora de Listomere tem dentes alvos, tez viçosa e lábios muito vermelhos". (CH

VoI. 11, p. 452 Emu)
"Os beiços," [de Asia] "de um azul pálido, deixavam ver dentes de uma brancura

deslumbrante, mas encavalados uns nos outros". (CH VoI. IX, p. 69 Emc) De Fanny
O'Brien, que merece uma longa descrição em Beatriz, ..."os dentes eram brancos e peque
nos", (CH VoI. 11I, p. 184 B).

Quanto ao hábito italiano do veludilho e da peluche no vestuário, pareceu-nos de
averiguação difícil, pois toda a documentação que havíamos reunido restringia-se à moda
francesa. Mas Balzac, mais uma vez, facilitou-nos a tarefa, quando um desconhecido,
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I, quando um desconhecido,

abordando o conde Andréa em Gambara, lhe diz: "é fácil de ver, pelo vestuário, que o
senhor é italiano; os italianos gostam muito de veludi.lho e de queijo". (CH Voi. XV, p. 421
Gam)

A ardilosa reação do choro fácil, iremos revê-la em Rossellane: "Armando sempre novos
laços, chora em lágrimas curtas". (p. 247)

A carta que recebe Filipe Brideau de seus amigos em Paris, comunicando lhe haverem
conseguido uma nova amante, faz, entre muitos elogios, este comentário: "Tem a expressão
celestial da pobre Corália, sabe chorar, tem uma voz que arranca uma nota de mil francos
do coração mais granítico e bebe mais champanha do que nós". (CH Voi. VI, pp. 212 e 213,
Cs).

Em A Fisiologia do Casamento, o exemplo autoriza-se ainda mais por exprimir uma
teoria: "Entre as mulheres que nos hostilizam com os vapores, há algumas mais louras, mais
delicadas, mais sensíveis que as outras, que têm o dom das lágrimas. Elas sabem chorar tão
admiravelmente! Choram quando querem, como querem e tanto quanto querem". (CH
Voi. XVII, pp. 478-479 Fis)

Mas, a par das emoções simuladas, Carla também exibe um autêntico temperamento
exaltado, que um exemplo de Balzac atribui às mulheres de sua nacionalidade.

Tomemos antes o da mediunidade, quando Florian começa a rarear os encontros, para
poder cortá-los em definitivo: "Pouco a pouco a napolitana se transfere da ternura ao
ressentimento e do ressentimento à revolta". (p. 122)

O romance A Prima Bete, no capítulo XXVIII, cujo tÍtulo, muito a propósito, é
"Transformação de Bete", dá-nos conta de idêntica modificação:

Ela foi dominada pelo ódio e pela vingança sem transação, tais como eles existem na
Itália, na Espanha e no Oriente. Esses dois sentimentos, em que se desdobram a amizade
e o amor levados ao absoluto, apenas são conhecidos nos países banhados de sol. (CH VaI.
X,p.114Be)

"
)!- )!-

Agora, iremos focalizar alguns aspectos do fantástico balzaquiano, para aquilatar a
propriedade com que o autor constrói, depois da amante, a vidente.

Se o fantástico [diz Pierre Georges Castex] pode ser definido em termos bastante
genéricos como a revelação de um Além que parece surgir no seio de uma realidade
familiar, a obra balzaquiana deve ser em sua totalidade chamada fantástica, pois o olhar
do romancista é freqüentemente menos o de um observador exato que o de um alucina
do.269

De todas as produções sobre o tema, selecionamos, evidentemente, aquelas que mais
próximas estão da psicografia.

Em primeiro lugar, uma obra da juventude, Falthume, de 1820:

269 Pierre Georges Castex, "Quelques Aspects Du Fantastique Balzacien." Balzac, Le Livre du
Centenaire, p. 106.
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Falthurne é a heroína de uma narrativa inacabada, cuja ação se passa no século XI,
mais exatameme por volta de 1072, um ou dois anos ames da ascensão ao pomificado, sob
o nome de Gregório VII, do Cardeal Hildebrand. Essa jovem traz um nome que significa,
se se pode crer no romancista, "tirania da luz". Aos olhos do vulgo, ela passa por uma
criatura perigosa; e uma lenda sinistra se associa à sua pessoa. Em realidade, ela nada tem
de diabólico; ela invoca em seu favor uma tradição de conhecimentos ilustrados por
Moisés, pela Sibila, pelos sábios do Egito, pelos brâmanes da India. Sua pretensa feitiçaria
se resume na posse de altos segredos que regem o universo" .21°

Mas, as informações que lhe dizem respeito e mais diretamente estão ligadas à nossa
personagem são a indispensável bruxa, que Balzac toma de empréstimo a Ann Radcliffe, e
sua escolha da cidade de Nápoles, para figurar como fundo histórico. Essa vinculação
napolitana dos videntes, fomos encontrá-la, uma vez mais, em Um COr/chego de Solteirão,
numa comparação que o narrador faz sobre um aspecto fisionômico da personagem Faria:
"Seus olhos brilhantes, como se fossem furados com uma verruma e muito chegados ao
nariz, teriam-no feito passar em Nápoles por um tirador de sortes". (CH Vol. VI, p. 127,
CS)

Uma vez constatada a propriedade da atribuição da origem de Carla, não poderíamos
deixar de abrir aqui um espaço para o entrecho onde ela está consignada, dado seus
interessantes conteúdos:

A senhorita Sebastianini revela haverjeito votos num convento de Nápoles, tendo
sido reclusa no claustro apenas por um ano. Envolvida de chofre pelos estranhos
fenômenos que lhe caracterizavam avida, semelhantes aos que ele, doutor Barrasquié,
acabara, ali, de presenciar, vira-se expulsa da ordem, sob apecha de endemoninhada.
Viera daí o apelido de La Convulsionária com que se fizera conhecida, qual se fora
remanescente dasfamosas "monjaspossessas". Semparentespróximosaquem recorrer,
perambulara por várias localidades até que, transpondo a fronteira da França, nos
derradeiros dias do Consulado, instalara-se em Saissac. Acha-se em Carcassone, háseis
meses, residindo na pequena quinta para furtar-se à curiosidade alheia e devido às
dificuldades naturais para encontrar moradia na província. (p. 112)

Aos preconceitos da amante, o autor acrescenta, agora, todos aqueles devidos aos
médiuns e videntes. Depois de lançar-lhe a pecha de endemoninhada, ele a cognomina "La
Convulsionária".

Como se sabe, esse era o nome dado às fanáticas do século XVIII, acometidas de
convulsões, e a Enciclopédia Larousse, depois de um longo comentário histórico, sintetiza,
numa definição de Voltaire, a consideração em que eram tidas:

Sabeis o que é um convulsionário?
É um desses energúmenos da ralé do povo, que, para provar que uma certa bula do

Papa está errada, vão Jazer milagres de sótão em sótão, assando meninas sem lhes fazer
mal, chamuscando-as e chicoteando-as pelo anlor de Deus, e gritando contra o Papa.

E, por fim, ainda estabelece uma associação com as famosas "monjas possessas", referên-

270 Castex, P. G. Op. cit., pp. 10n08.
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cia, sem dúvida, ao ignominioso caso de possessão das ursulinas de Loudun.
Nessa associação amante/vidente, exigida pelo enredo, a figura da segunda é, por assim

dizer, reabilitada, enquanto a primeira não parece contar com maiores simpatias do autor.
Mas isso compreenderemos em momento oportuno, quando falarmos sobre as concepções
do amor em Balzac. A reabilitação, contudo, poderá começar a ser apreciada, no exemplo
que escolhemos na 'Comédia', para dar continuidade a um paralelo com a construção da
psicografia.

Trata-se da consulta que faz Cibot, a porteira de O Primo POrlS, à sra. Fontaine. Balzac,
antes da sua descrição, como que prepara o leitor para a aceitação de uma prática na qual
ele mesmo se considerava iniciado. Já o título do capÍtulo é grandemente sugestivo: "Tratado
das ciências ocultas". (CH VoI. X, p. 512 PP)

Nesse tratado, ele faz uma espécie de resumo histórico, buscando conferir um caráter
científico àquilo que, para o preconceito de toda e qualquer época, não passou de crendices.
Stefan Zweig por exemplo, em sua biografia do romancista, dir-nos-á:

Balzac foi sempre demasiado plebeu, demasiado neto de aldeões, para não ser supers
ticioso da maneira mais primitiva. Acreditava em amuletos, usou durante toda a vida um
anel commisteriosos símbolos orientais, e antes de quase toda grande decisão o importante
e famoso escritor, exatamente como uma costureirinha de Paris, subia a escada em caracol
para ir ao quinto andar consultar qualquer cartomante ou adivinha.271

Do tratado destacaremos, de início, um trecho que serviria, também, à nossa especulação
em torno à escolha de uma tela holandesa para ambientar a consulta do nosso romance. Diz
ele, à página 514: "Atualmente, os mi~térios do Sabá, tão bem representados pelos pintores
do século XVI, já não são mistérios". A página 559, dando continuidade a essa mesma idéia,
dirá: "Era uma dessas velhas imaginadas por Adriano Brauwer nas suas 'Feiticeiras dirigin
do-se ao Sabá'''. Em nota de rodapé, ficaremos sabendo ser Brauwer um pintor holandês
(1608-1640), portanto contemporâneo de Potter, de costumes boêmios, autor de cenas de
interior, de taberna, etc., e de quem Balzac possuía um quadro.

A consulta propriamente dita acontece num capítulo intitulado "O baralho grande", o
XXXIII, iniciado com a seguinte frase:" A velha criada, que servia de preboste à cartomante,
abriu a porta do santuário, sem prevenir a patroa".

Na psicografia, esse é o papel de Margalide, a camareira de Carla: - "SouMargalide, Margot
para todos. Entrai, - convida sorrindo, toda mesureira com berloques chocalhantes", etc. (p.
94)

Logo após haver sido introduzida no casebre da bruxa, a Cibot é interpelada pela senhora
Fontaine, quando nos édado conhecer o horário das consultas: -"Então, minha querida, que
é que houve para vir cá tão cedo?"

A resposta já nos havia sido dada no capÍtulo anterior, incluída no "Tratado", constituin
do-se, pois, numa espécie de norma que o próprio texto justifica e traduz: ..."deixou para o
dia seguinte a consulta à sra. Fontaine, conjeturando que encontraria as faculdades do oráculo
mais nÍtidas, mais frescas, se chegasse lá bem cedo".

O texto da Comédia ratifica, pois, a escolha mediúnica, como se pode ver à página 90,
quando Monique, vencendo as resistências do marido, consegue apromessa da entrevista com

271 2weig, Stefan. Op. cit., p. 228.
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a maga,-eombinada para "daí a três dias, quinta-feira, pela manhã, no horário de recepções da
vidente". E o casal realmente para lá se dirige entre "O azulíneo das sombras da manhã [...]
varando a diafaneidade dos véus da cerração [...] ao sopro matinal", enquanto a Cidade Nova
"acorda lentamente".

Balzac não nos descreveu, em O Primo Pons, o interior da casa da senhora Fontaine,
alegando já tê-lo feito em Os Comediamessem o Saberem. Contudo, essa isenção foi relativa,
pois muitos detalhes essenciais tiveram de ser repetidos. O lucro foi nosso, que, assim,
pudemos estabelecer um confronto mais completo com as duas descrições de ambientes
idênticos.

Comecemos pela dos 'Comediantes'. A recepção dá-se da mesma maneira: a "preboste",
do "Primo", ou "camareira", da mediunidade, aqui é cognominada simplesmente de "uma
velha:" "Uma velha, em harmonia com aporta, e que talvez fosse aporta animada, introduziu
os três amigos numa peça que servia de antecâmara, onde, apesar da atmosfera quente que
banhava as ruas de Paris, eles sentiram o frio glacial das mais profundas criptas." (CH VoI. XI,
p. 312 CSS)

Ela "dizia aos consulentes que se sentassem, avisando-os de que só se entrava de um em
um no gabinete de MADAME".

Depois de nos descrever, em pormenor, a fisionomia da bruxa, começa a dotar o
ambiente de uma atmosfera fantástica, que ele próprio chama de "pocilga hoffmanesca".

A senhora Fontaine - era uma mulher de verdade - tinha uma galinha preta à sua
direita, e à esquerda um enorme sapo chamado Astarot [..;] A galinha preta tinha a sua
gaiola [...] O antro da sibila era muito mais sombrio do que a antecâmara; ali não se
distinguia a cor do papel.

O teto, enegrecido pela fumaça, longe de refletir a escassa luz dada pela janela,
obstruída por vegetação enfezada e pálida, absorvia grande pane dela; mas essa meia luz
iluminava em cheio a mesa a que estava sentada a feiticeira. Essa mesa, a poltrona da velha
e a em que estava sentado Gazonal compunham toda a mobília daquela acanhada peça,
dividida em duas por um desvão onde provavelmente dormia a senhora Fontaine. (p. 313)

Essa iluminação é em tudo idêntica àda psicografia:

A vidente reúne os visitantes em tomo à mesa retangular de madeira desnuda,
colocada ao centro da sala debilmente iluminada por uma réstia de sol, pois que os
rústicos cortinados estão descidos. (p. 96)

Outro detalhe que se repete é o desvão-divisória:

Cerra-se a porta maior. Uma atmosfera proposital de mistério foi criada no
aposento, cortado por vasto biombo de papel einteiramente cercado de prateleiras em
que se alinham escaparates com recipientes e gaiolas de aves, sapos, lacraus, áspides
conservadas, pastas venenoSttS,fragmentos de madeira em cores diversas, vasilhas com
carvões, atilhos de planta,s secas, alguns livros heterogêneos, além de um crânio
humano ao qual falta o maxilar inferior, posto sobre um armário de casamento
datado de 1782... (pp. 95/96)

Já vimos como as consultas da sra. Fontaine eram individuais. Na mediunidade, o
biombo de papel, que poderia criar a antecâmara, permitindo, assim, consultas igualmente
particulares, permanece parte do cenário, mas sem essa função específica. Isso é bastante
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compreensível, se considerarmos que a confissão de Fondanaiche é decorrência exclusiva
das revelações da entidade espiritual ao casal Barrasquié, e, assim, por necessidade do próprio
enredo, devia ter, como de fato teve, um caráter público.

A reunião dos consulentes em tonio à mesa que desprivatiza as consultas constitui, por
outro lado, uma interessante figuração das primeiras reuniões espíritas.

Esse caráter, que poderíamos chamar de pedagógico-doutrinário, é estendido àpresença
dos animais que figuram no texto, confessadamente, para a obtenção de uma atmosfera
propositada de mistério, diferindo, portanto, do caráter fantástico que lhes é atribuído na
sessão da senhora Fontaine, onde eles desempenham um papel no mecanismo dos fenôme
nos.

Esse rebotalho de um estilo que, necessariamente, teve de atenuar seus exageros para não
comprometer a ideologia religiosa da história, teve, por isso, apenas a função de criar uma
cor locaI.

Outro aspecto subordinado ao mesmo critério de depuração do fantástico é o que se
observa na metamorfose de ambas as videntes. '

Em O Primo POrlS,

A sra. Fontaine concentrou-se, permaneceu durante alguns instantes imóvel; adquiriu
o aspecto de uma morta, seus olhos se reviraram e tornaram-se brancos. Depois, emper- '
tigou-se e disse:

- Pronto! - com uma voz cavernosa. Após ter automaticamente espalhado milho
miúdo para Cleópatra, pegou o baralhei grande, embaralhou-o convulsamente e mandou
a sra. Cibot cortá-lo, suspirando profundamente. (CH VoI. X, p. 519 PP)

Na psicografia, todas as reações fisiológicas são semelhantes, porém mais discretas, e,
com as mutações, são descritos os mecanismos espirituais que as condicionam:

A mentora da cerimônia deixa cair o xale. Veste agora apenas a roupa lisa,
semelhante à gandura272 de cores vivas. Permanece extática por alguns minutos. (p.
96)[. ..]permaneceu durante alguns instantes imóvel... (pP, acima)

Silenciosamente a moça transfigura-se, seu rosto, enlanguescido, fixa diferente
expressão. Percebe-se que se submete ao governo de uma inteligência intangível, da
qual vai se fàzer intérprete, constituindo-se aparte visível de esquisita simbiose. Por
instantes ainda, aquieta-se na mesma imobilidade de fàquir indiano. (pp. 96/97)

De maneira não mais surpreendente, talo desgaste que esse adjetivo já sofreu em nossa
pesquisa, fomos encontrar essa imagem do faquir, exatamente em O Primo POTlS, ilustrando,
em dois textos diferentes, os dois sentidos que a mediunidade sintetiza, a vidência e a
imobilidade. '

O primeiro está quase no final do 'Tratado', onde o narrador procura tipificar o
possuidor de dons admiráveis:

272 Gandura: Interessante o efeito que o autor procura obter com essa vestimenta de origem
orientaI, que participa da túnica e da camisa.' Em francês, 'gandoura', não encontramos o
vocábulo em português.
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o profeta, ovidente, é [...] um faquir sentado àporta de um pagode e que, mortificando
a carne, faz o espírito alcançar a onipotência desconhecida das faculdades sonambulescas.
(CH VoI. X, p. 517 PP) -

No segundo texto, o trecho refere-se ao marido da Cibot, que, depois de envenenado
por Rémonencq, torna-se paralítico:

A Cibot movimentava-se de um lado para outro, ao passo que o marido, trabalhador
intrépido, estava sempre diante daquela janela, sentado como um faquir. (CH VoI. X, p.
611 PP) . -

A linguagem fisiológica, tão cara a Balzac; é, agora, pela sua adequação à descrição dos
transes, o que melhor evidenciará semel.h~ri.ças: -

Em Os Comediantes sem o Saberem, qqando o meridional experimentou terror durante
a sessão: -

Tentou reconfortar-se examina~dà a senhora Fontaine, mas encontrou dois olhos
quase brancos, cujas pupilas imóv~i~'e:geiaaas lhe foram insuportáveis. (CH VoI. XI, p.
313 CSS)

Na mediunidade, imagem similar é expressa de maneira mais sintética: "No semblante
alterado da jovem pítia, as pálpebras não tremem". (p. 97)

As alterações da voz constituem também-outro recurso na tradução dos fenômenos.
Vimos como, em O Primo POrlS, a senhora Fontaine adota uma voz cavernosa. (CH VoI. X,
p. 519 PP) Já em Os Comediantes sem o Saberem, ela nos surge com voz carregada de pituíta
(CHVoI. XI,p. 314CSS).

Carla é apenas o instrumento dessas alterações vocais, que são atribuídas pelo narrador
à entidade espiritual:

[.]por sua boca, em límpidofráncês, sem qualquer traço do italiano das inflexões
que atépouco lheparticularizavam afàla, põe-se uma voz desconhecida a exortar. (p.
91)[..] Surpresos, notam os ouvÍ1it~ que o visitante invisível, qual se reprimisse um
soluço, tem embargo na voz. (p. 101)

Ainda maior dramaticidade se observa, contudo, em um transe de Constance, pois que se
manifesta um espírito infeliz, o que nos permite observar reações mais grosseiras, próximas
daquelas percebidas na senhora Fontaine:

Mas o transe continua. Sua respiração enuncia-se penosa e, de repente, inflexões
desconhecidas vibram-lhe na rouquidão da voz, dando a perceber que se trata de
maniftstação de tom marcadamente masculino. Seguida degestosabruptos, dor muito
antiga vai/àlarpelos lábios de Constance. Fatigadamente, de suagarganta escapam-se
gemidos. (pp. 224/225)

Balzac, que, como vimos, concedia enorme crédito a esses fenômenos, não deixa,
entretanto, de mesclá-los a todos os mitos que os cercam, com~ foi o caso quando da
utilização dos animais, instrumentos dos horóscopos da vidente. As vezes, essa tentação é
reprimida, e o resultado literário é dos mais curiosos.

Há uma cena durante a sessão na casa da senhora Fontaine, em que:
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Gazonal ouviu, por uma pequena porta entreaberta, o murmúrio particular de uma
marmita de sopa fervendo. Esse bamlho de cozinha, acompanhado por um cheiro
complexo no qual dominava o de uma pia, misturava de modo incongmente a idéia das
necessidades da vida real às idéias de um poder sobrenatural. (CH VoI. XI, p. 313 CSS)

A expectativa que seríamos levados a atribuir àpersonagem, em sua conduta explorató
ria, é a da localização de um indefectível caldeirão de bruxas, objeto que o narrador,
indeterminando a origem do cheiro, ao mesmo tempo insinua e disfarça. Ainda que mais
próxima de uma tradição clássica, como se buscasse desembaraçar-se dos mitos oriundos do
Sabá, essa é uma idéia que nos pareceu ressurgir na psicografia, para dar-nos conta de uma
outra categoria de fenômenos.

De fato, uma fragrância de procedência tampouco identificada invade o recinto, sempre
que se dá um fenômeno espiritual. Isso acontece desde a primeir,a sessão, àpágina 96, quando
a médium é Carla, e continuará a ocorrer através de Constance. E o que justifica a curiosidade
de Florian, que, debalde, procura uma simples caçoila que explique a persistência do
perfume, ainda mesmo após terminada a reunião. (pp. 111/112)

Identificamos a proximidade grega da descrição desses fenômenos numa sugestão contida
na própria designação de pítia (p. 97), um dos epítetos que o autor confere àvidente italiana.
As pítias na Antiguidade grega, como se sabe, eram sacerdotisas de Apolo, em Delfos. O
templo era construído sobre uma espécie de depressão de onde escapava um vapor frio, que
produzia momentâneo delírio, e a sacerdotisa acomodava-se em um tripé colocado acima
dessa depressão.

EmSeráfua, é de Vilfrido a frase: "assentemos a pitonisanasua trípode". (CH VoI. XVII,
p. 173 Ser) Em Urmla Mirouet, na cena da consulta que faz Minoret a uma sonâmbula:
"Depois, pôs a mão do doutor na da mulher, fazendo sinal ao velho incrédulo para que se
sentasse ao lado daquela pitonisa sem tripeça". (CH VoI. V, p. 66 UM)

A caçoila que Floriannão consegue localizar faz de Carla, igualmente, uma pítia sem tripé,
e os vapores lá estão, para não deixar esquecer suas origens míticas, precedendo cada
manifestação. Eles aparecem sob a forma de aroma: "Não muito tempo transcorre antes que
estranho aroma silvestre, qual perfume derramado, penetre o ambiente, rescendendo em
ondas que parecem fluir e refluir de origem imprecisa". (p. 96)

Acrescentando-lhe uma brisa, a imagem é ainda mais aproximada da de vapor: "Ganham
nova intensidade os influxos de fragrância silvestre. Brisa orvalhada de aroma parece nascer,
inexplicavelmente, no recesso da câmara, sensibilizando a epiderme dos consulentes". (p. 98)
Ainda àpágina 98, quando Carla reinicia os trabalhos para atender, agora, Monique e Florian

"Leve, levemente, o bálsamo reaviva-se, palpita no ar, reinvadindo o aposento fechado".
Com Constance, em particular, dá-se fenômeno idêntico, quando de sua visão de Bílnia,
descrita no capítulo LlII, "A aparição": (p. 234)"A suave figura extingue-se a pouco e pouco".
[...] "No ambiente resta, entretanto, um discreto olor como se Bílnia desaparecesse num
santiâmen,273 exalando o próprio espírito em perfume". (p. 235)

Jáno decurso das reuniões em casa das Lajarrige, as emanações, surgidas de lugar impreciso,
assemelham-se ao incenso de alfazema. (p. 195)

273 1 - Santiâmen - essa mesma palavra será utilizada por Balzac na frase: "O barão, a quem tiram
a venda, vê numa carmagem parada a sua desconhecida, que desaparece num Santiâmem" (CH
VoI. IX, p. 139, Emc) 2 - Do latim sanetus + amem, momento, instante. - Dic. Candido de
Figueiredo.
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Essa fenomenologia évista, na ComédiaHumana, exatamente com os mesmos elementos,
na aparição de Sant'Ana Auray ao padre Gudin, emA Bretanha em 1799: "Ela desapareceu,
deixando sob o carvalho da Pata de Ganso um cheiro de incenso". (CH VoI. XII, p. 510, Bret.
1799)

Independentemente dessa atribuição de um valormístico acertas essências e odores, Balzac
mostra uma preferência, certamente advinda de um modismo da época, por perfumes e
caçoilas. Ainda em A Bretanha em 1799, Marie de Verneuil ..."A fim de espalhar no ar as
doces emanações que tão poderosamente atacam as fibras do homem, emuitas vezes preparam
os triunfos que as mulheres querem obter sem solicitar, ela queimou perfumes". (CH VoI.
XII, p. 496 Bret. 1799)

Em uma de suas cartas, LuÍsa de Chaulieu dirá a Renata de Maucombe: "Meu pai deu-me
graciosamente o que requer uma moça; um rú!cessaire, uma toilette, uma caçoila, um leque,
uma sombrinha" ... (CH VoI. I, p. 159 Mje)

Montriveau, numa cena com a duquesa de Langeais, achando que o fumo a incomodava:
"Imediatamente levantou-se, tomou na lareira uma caçoula aquecida e queimou perfumes,
purificando o ar". (CH VoI. VIII, p. 209 DL)

Dada a profusão de exemplos da 'Comédia' é natural a prodigalidade de citações do autor.
Mesmo no penúltimo capítulo, o LXXV, numa cena da espiritualidade, iremos encontrar

a frase: "Como flamas voláteis, eflúvios de nardo e cinamomo passeavam no ar" ... (p. 314)274
. Para finalizar o paralelo que vimos estabelecendo entre a vidente e seus modelos da

criação balzaquiana, poremos em destaque uma sua característica exclusiva, dizendo respei to
ao conteúdo dos discursos oraculares. Neles, as manifestações não estão restritas aos
problemas específicos dos consulentes, e são breves e concisas, quando a estes se referem;
ou, ao contrário, bastante extensas, sempre que encerrem um teor apologético, mostrando,
então, as mesmas advertências que o místico Balzac gostava de enfatizar em algumas
personagens piedosas.

Philippe Bertault diz, textualmente, que, entre essas prédicas, a mais instante, sem
esquecer a prece, diz respeito à humildade e ao esquecimento de si próprio.275

Ouçamos UI11 momento de um desses discursos de Carla:

Nutri-vos na seiva da humildade onipresente, no regaço do Infinito. Sim! Deus é
humilde. Humildes, as Suas Obras. Humildes serão um dia osSeus Filhos. Cultivemos,
de nossa parte, humildade real. Humildade de quem reconhece ter vivido a bagatela
de milhões de viclas sucessivas, perante a grandeza imorredoura de tudo o que
encontramos existindo, quando descobrimos que existíamos... (p.99)

274 Recolhemos da Enciclopédia Larousse alguns dados a respeito dessas duas essências, naquilo em
que se associam ao místico ou ao sagrado. O cinamomo é, com freqüência, citado naBíblia. Entra
na composição do óleo santo que Moisés manda preparar. No "Cântico dos Cânticos", a planta
de onde é extraído serve de comparação àbem amada. Segundo são Marcos, foi com o nardo que
Madalena perfumou a cabeça de Jesus-Cristo. Na Comédia Humana, Canalis demonstra esse
conhecimento em cana a Modeste Mignon: "Mas, senhorita, se é moça, se é bela, se tem uma
familia, se sente no coração um nardo celestial para derramar, como Madalena o fez aos pés de
Jesus, faça-se estimar por um homem digno de si e torne-se o que deve ser toda moça direita"
etc. (CH VoI. l, p. 416 MM)

275 Benault, Philippe. Op. cit., p. 121.
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Como já há muito deve ter sido observado, ao contrário do procedimento adotado
relativamente aos demais retratos, quando foram abordados em primeiro lugar os detalhes
fisionômicos, e a moda, no caso de Carla Sebastianini relegamo-los para o final. Essa
mudança de critério foi menos intencional que decorrente da preponderância de certos
aspectos de enorme complexidade, permitindo, por isso mesmo, paralelos de sutileza muito
maIOr.

Agora, certamente, depois de tantas informações sobre a personagem, quando entramos
em sua intimidade, muito antes de havê-la conhecido, ou para melhor conhecê-la, é possível
que tenhamos já estruturada uma sua imagem, que poderemos confrontar com a que nos
elabora o autor.

TRANSCORREM alguns minutos e abre-se uma das portas interiores dando
passagem a insinuante mulher. Todos os olhos se tornam perscrutáveisao se voltarem
para ela.

Usa xale amplo de Pasley, com desenhos indianos, do qual emergem as mitenes
com debruns amarelos, que vai retirando com elegância. Traz na mão bem cuidada,
um diamante sem dúvida falso, strass por certo. Seu vestido, império, tem qualquer
coisa de bizarro e deixa ver os pés calçados de filozela e escarpins. O rosto, estranha·
menteformoso, ésedutor emisterioso. Aomover-se, exibe agraciosidade dos gestos de
uma bailadeira de templo. Pupilas cor-de-ônix ardem-lhe entre os cílios longos, a boca
seria semelhante ao botão da rosa vermelha, se ele pudesse exibir a sugestão de um
sorriso. Cabelos de azeviche, enftixados num coque farto, deixam-lhe a descoberto as
orelhas e o colo em que reluz pequenina cruz de coral. (pp. 94/95)

De início, com informações tomadas à Enciclopédia, vamos nos deter no xale:

Na França, o xale é de origem moderna; antes da expedição ao Egito (1798-1801) era
desconhecido, e é aos soldados de Bonapane que nossas elegantes devem a inestimável
vantagem de poder abrigar suas brancas espáduas sob as pregas suaves do xale

A Índia é o seu principal produtor, fabricando-os com a ajuda das preciosas lãs que
aproveita dos animais nativos de seu solo, tais como os carneiros da Cachemira, as cabras
de Angora, do Kerman e do Tibete, os camelos da grande Boukharia

Durante muito tempo, ignorou-se qual o procedimento que permitia aos indianos dar
aos xales de sua fabricação essas magníficas nuances, essa simetria do desenho que tanto
se admira nesses produtos exóticos, e ainda que em nossos dias se sai9a exatamente como
deve ser, continua impossível imitá-los completamente. Os xales da Jndia permaneceram
sem rival, e os olhos exercitados das elegantes nunca os confundiram com os xales
franceSes.

Esses primeiros elementos permitem-nos constatar o acerto do autor, na atribuição, a
esse acessório da vestimenta, de uma qualidade condizente ·com a categoria social da
personagem.

Essa cidade escocesa, Pasley, só adquiriu uma certa importância por volta do final do
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século XVIII, época em que começou a fabricar as gazes de s'eda que, juntamente com as
fábricas de xales, fizeram sua reputação.276

A cena do romance ocorre no dia 15 de abril de 1805, portanto com enorme correção
cronológica, podendo, aliás, no caso, ser dispensada a nossa cronologia, pois melhor
balizamento é o vestido império. Os desenhos indianos evidenciam a busca de uma
valorização através de modelo que lhe é superior, e is~o se confirma no final do verbete da
Larousse, quando informa que os xales autênticos, da India, costumavam atingir o custo de
2.000 francos. Em um estoque da loja de Gaudissart, podemos apreciar o,s preços que Balzac
lhes atribui: - "Aqui tem os nossos melhores artigos em vermelho das Indias, em azul, em
amarelo laranja; todos são de 10.000 francos". (CH VoI. XI, p. 79 Gau)

Em um exemplo de A Bolsa, cuja ação se passa em 1819, o xale de cachemira, além do
preço elevado, traz o mesmo detalhe dos desenhos: "Adelaide foi a um quarto contíguo ao
salão, no qual provavelmente dormia, e voltou trazendo para a mãe um xale de cachemira
que, quando novo, devia ter custado um preço elevado, e cujos desenhos eram indianos, mas
que agora velho, desbotado e cheio de cerziduras, harmonizava-se perfeitamente com os
móveis". (CH VoI. I, p. 334 Bo)

Monique, esposa de um médico, podia ostentar, como realmente o faz, à página 27, um
autêntico, de cachemira.

Constance, por exemplo, à página 180, enverga "um xale de cachemira cor-de-rosa", o
que está de acordo com as posses da família Lajarrige. Mas, condizente com as novas
convicções que mãe e filha adotaram "no recesso familiar, sob a inspiração dos espíritos"
(p. 186), ela usa um vestido de batista, traje simples revelando "ausência das características
dos círculos da juventude burguesa em geral". (p. 180)

A coerência se assegura numa passagem encontrada também em Gaudissart 11: "Ora,
nesse caso, o xale ou a mantilha de 1.000 escudos causarão mais emoções que a peça de batista,
que o vestido de 300 francos". (CH VoI. XI, p. 75 Gau)

Vamos, agora, voltar o olhar para as mãos da personagem e ver porque foi encastoado
no texto um diamante falso.

Em primeiro lugar, uma razão histórica: durante o Império, "as pedras de substituição'
ocuparam o lugar das jóias: todas as matérias falsas, do azeviche ao aço polido e ao
maillechort, passando pelo strass e o plaquê, triunfam".277 E foi justamente nesse começo
do século XIX que o joalheiro alemão Strass inventou a composição em cristal perfeitamente
incolor que leva seu nome. .

Balzac, a seu turno, emA paz conjugal, cuja ação se passa em 1809, dá-nos uma razão
dessa moda: "Um dos traços dessa época única nos nossos anais, e que a caracteriza, foi a
paixão desenfreada por tudo que brilhava; jamais houve tanto fogo de artifício, jamais o
brilhante alcançou tão grande valor". (CH VoI. lI, p. 392 Pc)

O strass era, portanto, a fantasia acessível às classes populares. A senhora Evangelista
dirá a Paulo de Manerville, em O Contrato de Casamento: "Em vez de ter esses adornos de
fantasia, essas bugigangas que só a gentinha usa, sua mulher terá magníficos diamantes que
lhe darão legítimas alegrias". (CH VoI. IV, p. 467 CC)

276 GDUL XIXe S. 1866/1876, verbete "xale" e "Pasley".
277 P. Francaste!. Le StyleEmpire du Directoireàla Restauration , La Parure, Ed. Librairie Larousse,

Paris VI, 1939, p. 78. .
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É, portanto, visível no texto mediúnico o toque de vulgaridade que o autor parece querer
emprestar à personagem, a amante.

Se as quinquilharias compradas aos ciganos se harmonizavam com seu gosto pessoal, o
diamante que traz na mão bem cuidada é, indubitavelmente, escolha sua, e dá-nos com muita
propriedade, a medida de seu possuidor, na ironia da frase "provavelmente falso, strass por
certo". .

I Essa coerência terá continuidade nos gestos de uma bailadeira de templo que Carla exibe.
E uma característica que o autor faz questão de frisar, em suas diversas apresentações. Na
página113, "Os formosos braços que ondulam em gestos de baile". Na página 128, quando
já é morta, Florian perguntará: "O que resta [...] da volubilidade irrequieta dos gestos que
o haviam encantado?" E na 134, "La Convulsionária agora se cala e não mais exibe os gestos
que o retêm" .

Não estaríamos aqui diante da Théorie de la Démarche, de Balzac, segundo a qual
poder-se-ia adivinhar a vida íntima de uma mulher pelo seu andar? De fato, o "andar como

.fisionomia do corpo" é uma idéia recorrente na Comédia Humana, onde as mulheres que
"erraram" na vida são notáveis pelo desembaraço de seus movimentos,278 .

Por outro lado, essa explicação poderia ser complementada, sem qualquer conflito,
através de uma certa obediência - que se pode observar na descrição de Carla - a um modelo
feminino característico do Languedoc, que pudemos constatar em um trecho de Poueigh,
transcrito adiante. Essa adaptação de um tipo italiano aos padrões languedocianos não
oferece maiores discrepâncias, considerando-se a italiana, igualmente, uma meridional, na
dimensão européia do termo; entretanto, pareceu-nos dever-se principalmente à intenção
do autor de nos preparar o advento de Rossellane. Diz Poueigh:

o tipo feminino melhor caracterizado do Languedoc, o da morena, se recomenda pela
harmonia das proporções, a sombria abundância da cabeleira, a finura de traços de um
rosto oval de tez mate279 iluminado por grandes olhos negros ou castanhos. O porte é
vivo, solto, às vezes com uma ondulação de ancas que lembra o meneo das espanholas.

Balzac não apenas utiliza o mesmo termo para descrever uma camareira madrilenha,
como dele nos dá uma explicação:

Logo depois, a camareira, que tinha um corpo onduloso e certo meneho no andar [...]
"Essa é uma expressão da língua espanhola", disse o recebedor, assumindo um tom de
superioridade, "um idiotismo que traduz as torções que as mulheres sabem imprimir a
urila certa parte do vestido que os senhores bem adivinham.. ." (CH Vol. VI, p. 338 Mel)

Essa anatomia do meneho e sua associação a uma simples serviçal seriam suficientes para
.nos inteirarmos do quão vulgar Balzac considerava esse movimento do corpo, e isso melhor
se confirma quando ele o atribui a uma das cortesãs da "Comédia", a sra. Marneffe,
essencialmente viciosa e venal, tão perigosa e desprovida de escrúpulos quanto um Filipe
Brideau:

278 Annéebalzacienne, 1967, p. 98. "ÉrosenFiligrane:Lecuréde Tours" - Léon François Hoffma.l1l1.
279 Florian... "não consegue furtar-se ao sortilégio desse rosto mate" ... (p.101).
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A sra. Marneffe não triunfava de frente como as demais. Voltando-se bruscamente,
dirigiu-se àmesa de chá para falar com Lisbeth. Esse movimento de dançarina agitando o
vestido, com o qual ela conquistara Hulot, fascinou Steinbock. (CH VoI. X, p. 221 Be)

OA·

Os pormenores fisionômicos também não são discordantes dessa caracterização buscada
pelo autor, como se houvesse tomado por modelo rostos da Comédia Humana, que
poderiam ser "fantasmas" no espelho de Carla: "Pupilas cor-de-ônix ardem-lhe entre os cílios
longos". (p. 95)

Em Os Pequenos Burgueses, Balzac, para mostrar uma exceção entre os provençais,
estabelece uma comparação com os meridionais em geral:

Na Provença, e principalmente no porto de Avinhão, existe uma raça de homens,
louros ou castanhos, de tez delicada e de olhos quase meigos, cuja pupila é em geral fraca,
lânguida ou calma, em vez de viva, ardente, profunda, como se vê habitualmente nos
meridionais. (CH VoI. XI, p. 377 Bur)

Esse exemplo mostra a mesma adjetivação da psicografia, e estende-se ainda de Carla,
com suas pupilas ardentes, aRossellane, que as tem vivas e flamejantes: "As pupilas são vivas,
postas à flor do rosto". (p. 143) (...) "De pupilas flamejantes, ao término da entrevista,..."
(p. 152)

A coerência aqui é absoluta, considerando-se a coextensividade que o enredo confere às
duas personagens, o que parece bem sintetizado na frase da página 151: "Aí estão os seus
olhos [...] Os olhos negros que admirava tanto em Carla..."

A cor-de-ônix é a mesma da meridional Marie de Verneuil, "dois ônix atingidos pelo
sol". (CH VoI. XII, p. 385 Bret 1799)

Os cílios longos, reconhecidamente italianos, pois Balzac os descreve no rosto de
·Zambinella, em Sarrasine: ..."0 oval perfeito do rosto, a pureza de suas linha vivas e o efeito
dos cílios longos, recurvados, arrematando as voluptuosas pálpebras". (CH Vol. IX, p. 573
S)

Essa ilustração vem a completar-se numa redescrição do mesmo detalhe na fisionomia
de Carla:

Enreda-se quase imperceptivelmente ao seu encanto místico enão conseguefurtar
se ao sortilégio desse rosto mate, das minúsculas narinas palpitantes, do risco negro
dos cílios abaixados que deixam ver uma claridade recurva semelhante ao crescente
lunar. (p. 101)

A boca, cujo termo de comparação permitiu-nos localizar a personagem escolhida para
ostentá-la, escancara ainda mais a intenção do autor de nos descrever verdadeiramente uma
cortesã, pois sua similar na Comédia Humana é a da bela e implacável judia Esther Gobseck,
que se torna amante de Luciano de Rubempré.

Em Carla, ela ..."seria semelhante ao botão da rosa vermelha, se ele pudesse exibir a
sugestão de um sorriso". (p. 95)

Em Esther, "vermelha e fresca, era uma rosa que nenhuma mácula estragava e onde as
orgias não haviam deixado vestígios". (CH VoI. IX, p. 52 Emc)

Foi ainda uma israelita, igualmente amante de Rubempré, Coralia, quem nos exibiu os
"cabelos azeviche" da napolitana. (CH VoI. VII, p. 230 LP) .
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Para terminar a análise da descrição àpágina 95, trazemos a pequena cruz de coral, outro
adorno que, depois do diamante, situa-se em uma convergência de informações condizentes.

Por diversas vezes, encontramos esse tipo de ornamento na Comédia Humana, em
mulheres de origem simples.

Na mediunidade, vimo-lo no capÍtulo VIII, quando uma cidadã do povo, diante do corpo
de padre Marcel, dirá: "Resquiescat in pace!" [...] "Pobre e santo padre!" - soluça outra
apertando sobre o coração pequena cruz à la Jearmette. (p. 47)

Essa é uma informação que não pode passar sem comentário, sob pena de privar o leitor
de perceber o grau de meticulosidade de sua inserção no texto, o que, até certa altura de
nossa pesquisa, também ainda desconhecíamos. Justamente aqui, temos o ensejo de demons
trar como um determinado dado, em seus vários registros, pode, inicialmente, suscitar-nos
dúvidas, para cujo esclarecimento somos forçados a abandonar os níveis mais primários da
investigação até atingirmos aquele que nos permita distinguir, na sutileza do autor, quão
mais longe vão suas exigências. .

Nossa primeira consulta foi ao Petit Robert: "Jearmette, cruz suspensa a um cordão, a
uma fita attaché em torno ao pescoço".

O verbo attacher, em francês, quer dizer atar, ligar, prender, fixar, agarrar; portanto,
pareceu-nos incoerente a construção da frase, quando descreve a personagem apertando
sobre o coração pequena cruz à la Jearmette, pois como seria possível, estando a minúscula
jóia colada ao pescoço pela fita que a sustém, ser apertada sobre o coração! Foi então que
procuramos aprofundar a definição.

- Moda: Cmz àJeannette - ou simplesmente Jeannette. Cmz de ouro que se usa no
pescoço, presa por uma fita muito curta, cuja moda foi adotada das camponesas: Um dos
adereços preferidos das camponesas normandas, éuma grande cmz de ouro com coração,
chamadaJeannette, que se usa presa curta em volta do pescoço. (A. Hugo)280

O que podemos supor é que "apertar sobre" seja a versão de presser sur, mas, em
português, eliminaríamos a ambigüidade dizendo: "apertando o coração de pequena cruz à
laJearmette".

Na Comédia Humana, entre as aquinhoadas com uma cruz idêntica, colocamos em
destaque a Fosseuse, de O Médico Rural, que serviu, como supusemos, de protótipo a Carla.
01er pp. 213-214 retrato de Margot.)

Depois, se alguma rapariga do burgo manifestava desejar sua cmz de cobre, sua
correntinha de ouro, ou seu cordão de veludo, ela lhos dava, feliz por causar um prazer,
pois vive pelo coração. (CH VaI. XIII, p. 380 Mr)281

Após todo esse detalhismo, a cruz de coral da srta. Sebastianini forçou-nos a nova

280 GDUL XIXe S. 1866/1876 - Verbete "Croix à la Jeannette".
281 No texto original, "son cceur à la Jeannette", traduzido na CH, VaI. XIII, p. 380, por "sua

correntinha de ouro".
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investigação. Como já nos convencêramos de que nada no livro mediúnico é fortuito, fomos
estudar a razão do aparecimento desse material, inédito em relação ao que já havíamos
apurado.

o consumo do coral na França foi por longo tempo restrito, devido ao seu preço. Esse
consumo submetido por outro lado aos caprichos da moda, não poderia deixar de ser
muito variável. Sob o Consulado e o Império, o coral vermelho talhado em facetas teve
grande aceitação...

Lembramos que estamos em 15 de abril de 1805, e que o Consulado durou de 09 de
novembro de 1799 a 18 de maio de 1804, começando, então, o Império. Em termos
cronológicos, a moda usada pela personagem não podia ser mais atual.

No final do verbete, uma outra informação vem ju~tificar ainda mais a escolha desse
material para figurar no pescoço de uma napolitana: "E na Itália, em Nápoles, Livorno,
Gênova, que se talha quase todo o coral que vem das nossas possessões argelinas" .282

À página 121, a relação dos últimos complementos da toalete de Carla, na descrição
entremeada de termos italianos, dá ainda maior autenticidade à sua caracterização:

Não perde ohábito italiano das meias·luvas esua delgada constituição se amolda
aos vestidos de sto/fe rigate, nas alegres cores que lhe são tão caras, sempre endomin·
gada, parece agora que só se veste in fiocchi.

Balzac gostava dessa última expressão, que significa"em traje de gala". Lê-se no seguinte
trecho das Lettres à l'Étrangere, (1,477):

"Milão está alvoroçada para a coroação do Imperador como rei da Lombardia, e se trata,
para a Casa da Áustria, de fazer gastos e se vestir in fiocchi".

Essa é outra dimensão da fisionomia, a da linguagem, valorizada extremamente e que
não podemos deixar esquecida.

Sabemos pelo nosso capítulo sobre a cronologia que, em 1805, a srta. Sebastianini tinha
apenas, aproximadamente, onze meses de permanência na França, o que o autor procura
evidenciar, até mesmo pelo incipiente conhecimento que Carla possuía da língua francesa,
tanto assim que se encontram no texto frases, vocábulos e expressões italianas.

Paulo Rónai, após dizer-nos que Balzac não sabia nenhuma língua estrangeira, acrescenta
que demonstrava mesmo apreço medíocre aos poliglotas. Uma de suas personagens, Bixiou,
troça de outra que "teve bastante trabalho para munir-se de quatro línguas, isto é, fazer
provisão de quatro palavras contra uma idéia". (Emc., parte final). O barão Nucingen e o
músico Schmücke estropiam o francês à maneira alemã. Contudo, o idioma que menos
ignorava era o italiano; freqüentemente, insere em suas páginas expressões e frases dessa
língua, mas a transcrição vem quase sempre errada.283 \

Nem mesmo essa particularidade tão original foi esquecida. A página 116, quando Carla
demonstra satisfação ante os presentes recebidos, dirá: - "Ma no so quale sceglíeri! Sono
comemíssima! Oh! É eccelente!" ... quando o certo seria scegliere, no infinitivo.

Outra frase é a da página 113: - "E che ne díci di questo 'vinetto bianco?" ... quando

282 GDUL XIXe S. 1866/1876. Verbete "Corail':
283 P. Rónai. Op. cit., p. 106.
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em volta deles, e embora travada sotto voce, a conversa dos dois foi ouvida num religioso
silêncio". (CH Vol. VI, p. 516 Solt.)

Cristo Espera por Ti:

Articula exclamações tempestuosas em sua língua nativa, que o divertem; segre
da-lhe trivíalidades sotto 'Doce, pontua de reticêncías o disfarce das intenções. (p. 120)

NARCISE FONDANAICHE

- Eu me chamo Narcíse Fondanaiche. ErafumeI da infantariaantesde serexpulso
de Paris. Em Carcassone, fui admitido nos ser'viços da casa paroquial, com asfunções
de jardineiro. (p. 106)

A profissão declinada faria incluí-lo, sem nenhuma impropriedade, entre os domésticos,
não fora o papel de vilão que o dota de um relevo especial dentro do enredo, sugerindo um
estudo em separado.

Ocupemo-nos, de início, do seu nome. Balzac pretendia que os nomes se adequassem às
personagens, enfatizando o seu poder oculto, que tanto ironiza quanto preside os destinos.
Atribuía-lhes grande importância, porque, observando seus semelhantes, achava que, geral
mente, lhes assentavam bem. Informava-se, e ponderava longamente o valor de algumas
sílabas com que iria designar, para sempre, um de seus heróis ou heroínas. Nada era deixado
ao acaso, e é bem verdade que quase sempre acertava.

Félicien Marceau284 chega mesmo a fazer a dissecação de alguns desses nomes, que, assim,
exibem imagens possivelmente pretendidas.

No usurário Gobseck, gob-seck285 , ele vê, imediatamente, algo de rapinagem, de mal;
pensa-se no brochet, uma espécie de peixe voraz,

Em Gaudissart, ele busca uma etimologia latina: Gaudere - gaudeamu5 - igitur, e vê aí
um gracejo. Para ele, a terminação art é jovial.

Se aplicássemos esse mesmo princípio àFondanaiche, seria, talvez, possível descobrir uma
analogiacondizente comsuavileza. "Aiche" serve paradesignarum pequeno verme, é o termo
genérico empregado para diversos tipos de isca de pesca. Assim, desmembrando fond
(fundo) +aicheteríamos um verme das profundezas, metáfora bastante adequada. E ainda são
possíveis outras analogias menores, como, por exemplo, a consonância com Farrabeche,
também salteador e assassino, não do cura da cidade, mas, de qualquer maneira, no romance
O Cura da Aldeia

Outra informação oportuna, de Marceau286 refere-se à aversão de Balzac pelos militares.
Diz-nos ele que são conhecidas todas as acrobacias às quais recorreu para evitar as pesadas
tarefas obrigatórias da guarda nacional, o serviço militar da época. Ele se vingou. Quase
todos os imbecis de sua obra têm patentes nessa instituição. Todo o preâmbulo de A Prima

284 Félicien Marceau, Op. cit., p.330.
285 Gober - engolir sem mastigar, com avidez.
286 Op. cit., p. 388.
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Bete é preenchido por uma descrição extremamente cáustica do capitão Crevel. Em As
Maranas, o capitão Diard rouba quadros. E seguem-se inúmeros outros exemplos.

A primeira aparição do ex-furriel dá-se à p. 62:

Corpo avantajado ecabeça diminuta, o recém chegado mostra oUlos em fogo que
piscam esparzindo áscuas intermitentes sob o fomido das sobrancelhas. Nem afala
nem os gestos denotam ebriedade. Destacam-se nele a testa de tons doentios, larga
cicatriz a riscar aface esquerda. Circundada de assuadas estridentes, sua voz se perde
entre os clamores do populacho que responde ao apelo, disparando cargas de injúria
renovada.

Os olhos em fogo são os mesmos que a senhora Sauvage lança sobre a Cibot - "um olhar
tanto mais assassino porque seus olhos estavam habitualmente injetados de sangue". (CH
VoI. X, p. 560 P. Pons)

A testa, de tons doentios, será associada, emnosso capítulo sobre medicina, a uma série
de sintomas que fazem ver a personagem como um epilético. Contudo, aqui, mesmo
rDnsiderada isoladamente, essa característica nos conduz a outras correspondências com a
Comédia Humana, não destoando, entretanto, da caracterização intencionada pela autoria.
Éo caso, por exemplo, da srta. de Fontaine, em O Baile de Sceaux, revelando, também, uma
perturbação emocional:

Seu rosto, antes viçoso e aveludado, estava sulcado por tolls amarelados, manchas
vermelhas e por vezes a alvura de suas faces tornava-se subitamente esverdeada. Na
esperança de ocultar a sua perturbação às cunhadas... (CH VaI. I, p. 126 BS)

Em Um Conchego de Solteirão, Balzac denuncia essa mesma tez" cor de cobre com zonas
esverdeadas" ,como atributo do "rosto dos libertinos que passaram muitas noites no jogo"...
(CH VoI. VI, p. 176 CS)

Lembramos, aqui, a confissão de Fondanaiche à página 106: "Sempre joguei... todos os
jogos! E perdia... Necessitava de muito dinheiro para saldar os débitos".

Após essa primeira aparição, Fondanaiche ressurge, no capítulo XXI, que lhe é inteira
mente dedicado, a partir do próprio título - "O Desconhecido" (p. 104) onde ele nos é
descrito por intermitências.

Contudo, antes de passarmos a essa descrição, não podemos deixar de fazer alguns
comentários em torno de título idêntico no romance O Deputado de Areis. (CH VoI. XII,
p. 255 DA). Rónai, a propósito da parte existente dessa obra, observa poder-se ver muito
bem que seria uma dessas histórias de "parisienses na província", como, por exemplo, em
A Musa do Departamento, na qual o autor, para movimentar o ambiente provinciano
estagnado e sem dramaticidade, vai trazer de Paris uma nova personagem.

Mas, deixemos o próprio narrador, no decurso do capítulo, definir o que é o desconhe
cido: ..."- Fique descansada, senhora; vou pôr-me a adorar o 'desconhecido'.

Esse termo, que fez a sra. Beauvisage sorrir, exige uma explicação:

...Não há cidade pequena da França na qual, num momento dado, não se represente
o drama ou a comédia do "forasteiro". Muitas vezes este é um aventureiro que faz vítimas
e se vai, levando a reputação de uma mulher ou o dinheiro de uma fanúlia. Com mais
freqüência, o "forasteiro" éum estranho verdadeiro, cuja vida permanece bastante tempo
misteriosa para que a cidadezinha se preocupe com seus feitos e gestos. (CH Vol. XII, p.
258 DA).
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Voltemos à sua descrição:

Acha-se de pé, o rosto em fogo, coroado por grisalhas falripas em desalinho. A
pequena cabeça, com orelhas abertas, lembra um trêmulo corote de alças duplas.
Ainda mesmo na penumbra, a roupa se lhe mostra esgarçada, r~lando a ausência
de cuidado ede tina. Está nervoso, seus lábiospalpitam, as asas do nariz agitam-se-lhe
com intensidade tal como se o nariz todo fosse despregar vôo do rosto. Pisca um dos
olhos, espasmodicamente, e, na exasperação em que se descontrola, alva cicatriz, qual
verme atormentado, coleia-Ihe naface esquerda. (p. 104)

Temos visto como o estilo de Balzac é extremamente metafórico. Nele, os confrontos
são particularmente copiosos e felizes, sobretudo nos retratos. Seus termos são tomados,
preferencialmente, aos reinos animal e vegetal. Por isso, a comparação bastante exótica da
cabeça a um trêmulo corote de alças duplas pode parecer, a princípio, algo distante das
habituais analogias, ainda mais porquanto a autoria insiste na metáfora, descrevendo
Rossellane (p. 254): "Erguendo-se, mãos na cintura, qual ânfora de asas duplas" .287 Entre
tanto, a 'Comédia' ofereceu-nos alguns exemplos: "A senhora Schontz gemia pela raridade
das pessoas de valor, quando Couture, ele mesmo, lhe apresentou um provinciano que
resultou possuir duas asas pelas quais as mulheres pegam essa espécie de cântaros, quando
os querem guardar". (CH VoI. 415 B)

A irmã de Mestre Cornelius era [...] "Uma solteirona desdentada, de cara de arrabil, cujas
sobrancelhas se assemelhavam às duas alças de um tacho", etc. (CH VoI. XVI, p. 268 Corn).

Mesmo fora da 'Comédia', fomos encontrar, nas Mémoires des Sanson, os braços das
jovens descritos exatamente dessa forma:

[...] de /oin en /oin une be//e DieppoiJe, portam sur sa tête une corbei//e p/eine du butin de
la nuit, que soutenaient deux bras blancs arrondiJ comme /es ames d'une amphore d'albâtre et
qui semblait chargée de jeter un peu de lumiere dans ce tableau.288 ("Mémoires des Sanson",
Tomo I, VaI. II, p. 38/9)

As orelhas são as mesmas de Rigou, "sans Gurlet", no original francês, e que surgem, na
d - A" b" " b"· - d'"tra uçao para o portugues, sem a as ,portanto a ertas ,como na versao me lUnICa.
Tais orelhas constituem, na continuidade do texto em Balzac, um ..."traço que na ordem

moral revela crueldade, quando não anuncia loucura" (CH Vol. XIII, p. 192 Camp).
Mas o que ainda mais as confirma como orelhas tão somente 'balzaquianas' é a nota da

edição Garnier, p. 246: .

287 Evidencia-se, contudo, aqui, a inspiração francesa da frase: "Faire le pot à deux ames signifie
tenir /es mains sur les anches defàçon afigurer /es deux ames d'un pot". (Imitar o pote de duas alças
significa pôr as mãos nos quadris de modo a parecer as duas asas de um pote) Nouveau Larousse
I//ustré, verbete Ame.

288 [: ..] de longe em longe uma bela Diepense, trazendo na cabeça uma cesta cheia da colheita da
noite, sustentada por dois braços brancos arredondados como as asas de uma fulÍora de alabastro,
e que parecia encarregada de lançar um pouco de luz nesse quadro. (Mémoires des Samom. VaI.
1, tomo II, pp. 38-39.)
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Le diagnostic de Lavater estplus circonspect que celui de Balzac. Dans "L'A rt de connaitre
les hommes par la physionomie'~ au chapitre "Des oreilles'; Lavater écrit en effet: j'avoue
ingénument que ce sujet est encore assez neufpour moi, et que je n'entreprendrai point d'en
porter un jugement assuré... 289

OA

o retrato, emergindo G
estamos vendo, todo feito p
descrições simultâneas; um;

à instigação do enredo.

Já uma preocupação com a higiene e apresentação das roupas não é, absolutamente,
estranha.

A roupa esgarçada de Fondanaiche, revelando ausência de cuidado e de tina, fica ainda
mais próxima do romancista quando este se serve do mesmo desleixo para caracterizar um
salteador, em A Solteirona: - "Meu querido filho - disse a senhora Granson a Atanásio[...]
Fazes mal em descuidar assim tua aparência; andas vestido como um salteador". (CH Vo1.
VI, p. 467 Solt;)

A linguagem, atribuída ao detalhe do nariz, já fora anteriormente usada, à página 98,
quando ocorrem transmutações na fisionomia de Carla, em transe: "Movem-se-lhe as narinas
diminutas"; e será ainda utilizada à página 295, quando Rossellane vacila ante uma situação
dramática: "As narinas fremem-lhe".

Há apêndices nasais falando essa mesma linguagem. Comecemos pelo de Camilo
Maupin:

Esse nariz continua bem afronte, àqual se une por uma linha deliciosa, éperfeitamente
branco tanto na sua raiz como na ponta, e esta é dotada de um espécie de mobilidade que
faz maravilhas nos mamemos em que Camilo fica indignada, se zanga, se revolta. (CH
VaI. III, p. 220 B)

Em Uma dupla família... a alegria "agitava as asas do nariz" de Carolina. (CH Vo1. 11,
p. 330 Df) "I

Em Um príncipe da Boêmia, as "emoções violentas" da personagem Tuli'a são indicadas
por manifestações diversas, entre as quais o aflar das asas do nariz fino. (CH Vo1. XI, p. 62
PrB)

Depois de ter feito falar o nariz, o texto convoca a essa loquacidade um dos olhos,
fazendo-o piscar espasmodicamente. E termina esse segmento com o coleio de alva cicatriz
na face esquerda, para denotar a exasperação em que se encontra a personagem, prestes a
confessar seu crime. Em Balzac, esse estereótipo virá, igualmente, identificar facínoras, entre
os quais "Fio-de-seda", de Esplendores eMisérias das Cortesãs, em quem" o bordo de cada
cicatriz, cortado a prumo, chegava a ter graça", e ao qual é também atribuída uma aparência
desleixada:

Naquele momento, Fio-de-seda, desmazelado como os grandes atores que só no teatro
cuidam de si, trazia uma espécie de jaquetão de caça sem botões e com as casas esgarçadas,
uns chinelos verdes, umas calças pretas inteiramente mças, tendo na cabeça um barrete
sem pala, donde saíanl as pontas de um velho lenço de seda todo esfarrapado. (CH VaI.
IX, p. 396 Emc)

289 O diagnóstico de Lavater é mais circunspecto que o de Balzac. Em A arte de conhecer os homens
pela fisionomia, no capítulo" Orelhas", Lavater de fato escreve: "Confesso sinceramente que esse
assunto ainda é muito novo para mim, e que eu não me arriscaria a um julganlento seguro" ...
(Ed. 1820, li, 207)
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::!zac. Dans "L:4 rt de connaitre
!A7J:!ter écrit en effet: J'avoue

te je n'entreprendrai point d'en

o retrato, emergindo de alguns dos momentos mais dramáticos do romance é,
estamos vendo, todo feito para traduzir emoções. Por isso os detalhes fisionômicos tê
descrições simultâneas; uma, para mostrá-los como de fato são; outra, destinada a resp

,à instigação do enredo.
~.:-

roupas não é, absolutamente, ,~

Se nas fortes emoções os assentos amparam o. corpo, são sempre as mãos que dão apoio
à cabeça; e isso é válido para os dois autores. ' ::

Florian: "Em noites de insônia, entre os cortinados do leito, aperta a cabeça nas mãos,

ohomem, cujo semblante se mostra cadavérico, deixa escapar um sibilo etomba,. ~
pesadamente, na cadeira de ondese erguera; ricto bizarro encrespa-lheas cores confusas v

do rosto a denunciar enfermidade. Aperta a cabeça entre as mãos esoluça gemente;'

Canmsot deixou-se cair numa cadeira, enCostou a cabeça nas mãos e quedou-se em;'iJF
silêncio. (CH VoI. VII, p. 266 I.P) ",'r, :'W)

- Meu sonho se realizou - disse a pobre mtilher, atirando-se à sua poltrona junw;}L o

lareira, pálida, lívida, apavorada, (CH VoI. VIII, p. 507 CB) o'·.~ ,,~ " •

Ad ' . 1 d 'T d' I al'nl I' 1 "')"'j'(1- lVI1110 tu o. rata-se as nlln las cartas... 1, nu las cartas. ll1ln las cartas..;", '.
E caiu sobre umacauseuse. (CHVoI. IX,p.'431 Emc) i r.:,i:~'jm

Registramos outras passagens em que a personagem, presa de forte emoção, ptélcura
apoio numa peça do mobiliário: "Hebetado, Florian se descontrola e, oscilante, deixa~~e:calcf
na poltrona do bureau. (p. 145) Ainda Florian;oo "desarvorado, deixa-se cair sob~;l.à

poltrona". (p.261) "Monique deixara-se cair numa cadeira junto do leito e, com as ngri'rltll's
a lavar-lhe o rosto pálido, não desfita o companheiro, muda, esmagada de dor"oo. (p.''282)
Outras referências às páginas 40, 90, 153, 159,211,282. "·o-)o'.')b

A propósito de cadeiras e poltronas, ficamos sabendo, através de P. Francastel, que;'~0b
a Restauração, o conforto e a funcionalidade imperaram na indústria de móveis, o tapebéiro
tornando-se até mais impOrtante que o marceneiro. Achamos interessante transcrever aqui
dois pequenos trechos desse ensaio:

Triunfam o confortável e o prático. Poucas inovações na forma. O tapeceiro tem
maior importância que o marceneiro. Não somente, pelas molas e almofadas, ele é o mestre
do divã, mas ele cria novas fórmulas. A méridienne, simples poltrona para duas pessoáS,
dá lugar à ottomane, depois à ottomanneen équerre, às causeuses, às donneuses, às tête-à·tête.

[,..] A França está farta de vida perigosa, agradam-lhe os ângulos arredondados e as
almofadas: pode-se, agora, apanhar uma cadeira oudeixar-se cair nela290 ,.. A volta ao aJ;ltigo
está fora de cogitaçã0291 ,..
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Balzac faz suas personagens servirem-se amplamente da novidade:

Ainda à página 105, temos dois outros segmentos: no primeiro,

290 O grifo é nosso.
291 P. Francastel, Op. cit., LeMobilier- pp. 33/34.
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soerguendo a'o Alto as comportas dos olhos castigados, buscando consolo em preces
contínuas". (p. 74) Na página 131: "enfia a cabeça entre as mãos, aperta os olhos". Página
155: - "Suspira, melancólico, apertando a cabeça entre as mãos, ante a irremediabilidadedo
acontecimento passado".

Página 265: "Apavora-se. Comprime a cabeça entre as mãos e guarda a nebulosa
.impressão de um pesadelo real".

Balzac, falando-nos do sr. du Chatelet, em Ilusões Perdidas: "A propósito de tudo
apertava a cabeça entre as mãos, como se os sofrimentos não lhe dessem tréguas", etc. (CH
VoI. VII, p. 38 IP)

Em Um Conchego de Solteirão, ao verificar a extensão das perdas em seus cereais,
"Faria sentou-se num degrau do altar, numa capela, e ficou com a cabeça entre as mãos'~

(CH VaI. VI, p. 158CS).
Em A Mulher de 30 Anos... "Lord Grenville escondeu a cabeça entre as mãos porque

lhe rolavam lágrimas dos olhos". (CH VoI. m, p. 556 M30)
Antes de terminar a análise desse nosso primeiro segmento da página 105 gostaríamos

de chamar a atenção para a expressão 'as cores confusas do rosto a denunciar enfermidade',
uma variante de um aspecto já por nós analisado da primeira descrição, onde o autor se
refere à "testa de tons doentios".

Aparece aí uma nuance estabelecida, com enorme semelhança, em Ilusões Perdidas,
descrevendo, igualmente, um mau caráter, Pedro Petit-Claud: "Seu rosto apresentava
colorações incertas que denunciam doenças antigas, as vigílias da miséria e quase sempre
sentimentos maus". (CH V. VII, p. 403 IP)292 .

';

Raymond Mortimer observa:

Na arte de narrar, Balzac é incomparável pela sua imaginação, vivacidade e poder
persuasivo. Sugestiona-nos a ponto de aceitarmos o que houver de menos platL~ível, isso
pela força de sua própria crença,293

Pudemos constatar a propriedade dessa observação, na primeira parte da descrição
fisionômica que acabamos de analisar, intercalada à qual se acha uma fala da personagem,
que a identifica de imediato como o assassino de Jules: - "Não queria matar! Juro por Deus
que não queria matar! Por Deus, não queria matar! Foi sem querer..."

Essa aparição do responsável pelo crime, durante a consulta, surge inteiramente fora de
propósito. O próprio narrador assim o considera, tanto que atribui a Florian, no final da
mesma página, o seguinte parecer:

Desagrado e arrependimento definem-se mais fUndamente na alma de Florian.
Sente-se vítima do ridículo, continua a crer em charlatanismo.

- ''Isso não!Já é demais!"

292 A tradução brasileira consignou "fisionomia", 'viJage' no original.
293 Raymond Mortimer, "Introdução a Balzac". (CH VoI. XII, pp. XXVII e XXVlll)
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Imagina que novopersonagem, em mancomunação com a italiana, esteja entran
do em cena. (p. 105/106)

Mas, após haver delegado a Florian essa nossa resistência ao absurdo, o narrador tentará
fazer-nos vencê-la através da aceitação que imporá à própria personagem:

Transido agora de espanto, o médico verifica a mudança radical do desconhecido.
Tem-no sob os olhos desfigurado por intensa fadiga, como que esmagado pelo terror.
Transparece-lhe nas pupilas a pusilanimidade de um menino apanhado em delito
flagrante. Qual se estivesse à beira de um abismo, faz depreenderporgestos, olhares e
palavras, o imenso infortúnio em que se debate. Deixa a cabeça cairpara afrente, à
maneira de réu atribulado pela consciência e põe-se a narrar, em voz alta, os
pormenores desconhecidos da tragédia que os lábios da vidente haviam trazido à
tona... (p. 106)

Agora, para ilustrar-nos o absurdo em Balzac, alguns exemplos do crítico.

Honorina, vivendo faustosameme às expensas de seu marido, poderá acreditar que
está ganhando sua vida; Ester Gobseck poderá ser tirada de um proStÍbulo para tornar-se
uma aluna exemplar num colégio religioso; o Barão de Bour1ac, quase mono de fome,
poderá despender em flores a metade de seus parcos salários para persuadir a filha de que
ainda é rico; Vautrin poderá ser Vautrin; e eu não só aceitarei tudo isso como ainda o
apreciarei.294

Transcreveremos, a seguir, o segundo segmento da página 105:

Balançam-lhe ospêlos ruços da barba rala. Seus olhos garços, de olharasselvajado,
vertem lágrimas por debaixo das sobrancelhas frondosas. No rosto angustiado, fre
mem as rugas finas. Pula-lhe a pálpebra do olho direito num tique nervoso. A cava
da boca, o legume do nariz, a pedra da fronte, os abanas das orelhas e as raízes das
mãos dão-lhe àfisionomia algo de majestático ou cômico, conforme as expressões de
proftta ou os gestos de bujão, inspirando medo ou fazendo rir.

No capítulo sobre a coloração dos cabelos, Abraham295 classifica os homens ruços de
um caso muito especial. Teorizando a respeito, ele nos diz que a antropologia e a morfologia
contemporâneas têm tendência a ver nos cabelos ruços um caráter patológico, e para isso
ele se apóia em Mac-Auliffe e Baiyle. Para Balzac, o pêlo ruço, s7 não é sinal de tara fisiológica
propriamente dita, é um indício bem claro de bestialidade. E para ele uma característica
física, que vem se acrescentar aos olhos amarelos, e que sublinha o caráter bestial da

.personagem.
Lembremo-nos dos "tufos de pêlo ruço sobre as falanges de Vautrin". Lembremo-nos

de sua couraça de pêlos (palatine),296 graças à qual a mãe Vauquer reconhece-o tão ingenua-

294 R. Monimer, Op. cit., p. XXIX.
295 Pierre Abrallam, Op. cit., p. 195.
296 Palatine - espécie de pele para o pescoço e ombros, posta em moda pela princesa palatina, no

século XVII, em feitio de pelerine.
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ment,e no gabinete do juiz de instrução. Todas as indica:ções destinadas a aproximar a imagem
de Vautrin da do urso, do qual ele tem o caminhar:

O pêlo ruço "realçava ainda a expressão másculae terrível de Butifer, do qual aliás os
qlhosa,marelos e o nariz recurvado· evocavam a aparência da águia."
, A Michu, "os cabelos vermelhos frisados davam uma aparência sinistra... Seus olhos de
tigre..." Fora de dúvida, os olhos eo pêlo dessa família se conjugam para dar a impressão
global de fera ameaçadora. .

Segllem-se duas comparaçõesque, ressaltando dos reinos mineral e vegetal, são indubi
tavelmente estabelecidas à maneira de Balzac, bastandO, para comprová-lo, citar alguns entre
os muitos exemplos oferecidos pela Corrtédia Humana.

Para o legume do nariz, encontramos, em Um Conchego de Solteirão ..."Giroudeau,
com seu crânio liso como um joelho, seus quarenta e oito anos, sua enorme barriga, sua cara
de vinhateiro e seu nariz em forma de batata", etc. (CH VoI. VI, p. 43 CS)

Citando algumas figuras de Charlet, o narrador, em Ferragus, vai no-las descrever com
um nariz "vermelho e bulboso". (CH VoI. VIII, p. 47 Ferr)

A srta. d'Aubrion de Eugenia Grandet possui... "um nariz muito longo, grosso na
extremidade, amarelo no estado normal, mas, completamente vermelho após as refeições,
espécie de fenômeno vegetal mais desagradável no meio d'um rosto pálido e aborrecido do
que em qualquer outro". (CH VoI. V, pp. 345/346 EG)

A"'pedra da fronte", vem-nos de a Médico Rurale refere-se a Gondrin: "Tudo nele tinha
um caráter de rudez: sua testa parecia ser um bloco de pedra". (CH VoI. XIV, p. 363 Mr)

Padre Dutheil, de a Cura da Aldeia, tinha "a fronte amarela como uma pedra velha".
(CH VoI. XIII, p. 42 CA)

No pai Grandet, "O mais completo esqüecimento da filha parecia estar gravado na sua
fronte de pedra, em seus lábios cerrados."(CH VoI. V, p. 328 EG)

lJIU~. outra citação ligada à fisionomia é a que vamos encontrar no final da página 107,
quando fondanaiche ...

Remira as próprias mãos, mal ajustadas aos braçospela desproporção, como se os
..". braçosfossem de um número eas mãos de outro, com a repulsa de quem as reconhece

por instrumentos da morte, enlwvadas de sangue inocente.

'li.; Essas~ são as mãos do quase assassino Goupil, de Ursula Mirouet: "As mãos, grandes e
.rri~t.a'daptadas às extremidades de braços muito longos, eram retorcidas e raramente limpas".
(GH iVo~. V, p. 19 UM) Essa imagem de mãos retorcidas evoca novamente as de Fondanai
ohefcamparadas a raízes. (p. 105) E quanto à expressão "instrumentos da morte" já é nossa
conhecida297 de A Pele de anagro. (CH VoI. XV, p. 21 Pon)
d) N<i:nérmino desse capítulo o narrador nos dirá que "encordoados de veias crescem-lhe

do pescoço". (p. 108)
L::,rA),cEncic1opédia Larousse', no verbete 'Fisiognomonie', no que diz respeito ao pescoço,

inForma' que sillormé de nerfs et de vei'nes gonflées, on peut conclure à la mechanceté.298

297 ,.çap. VII, Um Contrabando Literdno:p. 126.
:298 ""Sí;lcado de nervos e de veias crescidas, pode-se concluir pela maldade.
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À página 107, vemos surgir, em um parágr.afo posterior, mais uma expressão latina:
'.J .)

Sacudido por tremores, as mãos érispadai sobre os olhos baixos, o infeliz re~nceta
confrangedoramente o relatório, palavra a palavra, contando como seguia,a Sf:1f

modo, oFuge, late tace. ',,'íi!; "
.. \' 1'( \\\......

Significando "Foge, esconde-te, cala-te," pudemos registrá-la em dois romances; prim:er
ramente, em Esplendores eMisérias das Cortesãs, num diálogo entre Luciano e Blondet: "
,Meu caro - respondeu Luciano - eu pus em prática uma máxima com que se tem a certeza
de viver descansado: 'Fuge, late, tace'." (CH Vol. IX, p. 27 Emc) ,'~~5:'>

Depois, em O Médico Rural, fazendo parte do capítulo XXVIII, "Fim da"Ç;:9Fvfissão",
em que, a certa altura, Benassis conta sua visita à Grande~Chartreuse: I' Jciu/I

.i!.T"
Entrei numa cela para ali medir o meu nada, respirei a paz profunda que meu pnofçssor

ali tinha gozado, e li enternecido a inscrição que ele pusera em sua porta, segundoso uso
do claustro; todos os preceitos da vida que eu qtleria levar ali estavam resurrúdos'.eru três
palavras latinas: Fuge, late, tace. (CH VaI. XIII,; p. 464Mr),;o:oI

i: .çq
A noção peculiar de justiça expressa na mediunidade é mais um detalhe capaZ: d~ retratar

semelhanças. ;iDS

A esse propósito, Félicien Marceau tem, em seu ensaio já sobejamente citado'dn nosso
trabal~o, um artigo bastante esclarecedor,. o X~, int}tulado Jus.tice .et po!ice;)~do qual
resumimos alguns trechos: ele começa por dIzer... que e sempre dIvertido reJuvep~scer os
grandes homens, pretender descobrir neles respostas a questões, ou tomad::ts de pósição em
querelas que não lhes são contemporâneas." E cqntinua:

[...] é divertido mas sempre arriscado pois nada nos permite dizer de que lado Balzac
se colocaria no caso Dreyfus, vivendo cinqüenta anos mais tarde. Isto posto, não creio
forçar muito a expressão ao dizer que já se pode encontrar em O Gabinete dasAntiguidades
uma espécie de prefiguração do caso Dreyfus. Sei: que aqui a culpabilidade está fora de
dúvida; Victurnien d'Esgringnon cometeu.de fato uma falta.

Mas, para Balzac, a questão não é essa, rnasunicamente saber se o delito compensa
desonrar a nobreza e abalar assim a ordem estabelecida; e isso é o próprio caso Dreyfus. Se
a França inteira se dividiu, foi porque acima desse capitão, acima das seqüelas anti-semitas
ou anti-militaristas que aí se misturavam, se afrontavam os dois grandes princípios que
agitam os homens: a ordem e a justiça. Uma mística da ordem que não admitia que por um
homem, mesmo inocente, se arriscasse desonrar o Estado-maior e abalar a ordem estabele
cida ou a França. Uma mística da justiça que recusava uma ordem fundada sobre uma
injustiça ou que sacrificava essa ordem àquela justiça.

Nesse ponto, o autor estabelece uma diferença essencial, pois Balzac, em O Gabinete
das Antiguidades, sacrifica, em benefício da ordem estabelecida, apenas o castigo de um
culpado, enquanto Dreyfus era inocente. .\S

Também Florian prefere deixar impune um culpado para não enfrentar, de novo, uma
inversão da ordem em sua vida pessoal e profissional:
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Sopesa o que ouvira através da Convulsionária epensa na possível reabertura do
inquérito imprescindívelao reexame doprocesso criminal; isso, porém, sacudiráoutra
vez a opinião pública, embaraçando-lhe a vida profissional. Capitula, não para
condescender com os sentimentos de Monique, mas para não arrostar, de novo, os
riscos da carência econômica e do desapreço social. Exculpa Narcise, com frases de
cortesia calculada, no entanto, ameaça-o deprisão caso algum dia voltea Carcassone.
(p.ll0) .

Marceau continua, no mesmo artigo, a dizer-nos que em parte alguma da Comédia
Humana se encontra uma sombra sequer da mística da justiça, e esclarece tratar-se, aqui,
não da justiça virtude, mas da justiça tribunal.

Balzac começa por limitar essa justiça, declarando-nos que de qualquer forma ela deve
ceder o passo aos sentimentos naturais. Ele elogia Royer-Collard por ter "corajosamente"
proclamado essa doutrina e ter dito notadamente que a lei da hospitalidade deve anular a
virtude do juramento judiciário (Splendeurs, p. 991). Por ocasião de seu interrogat6rio,
Rubempré s6 diz a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Balzac o condena.
"Luciano acabava de desconhecer... a lei de solidariedade... Ele tinha posto tudo a perder
por sua falta de inteligência" (Id. p. 991). Ao contrário, em O Cura da Aldeia, Tascheron
recusa entregar sua cúmplice. Balzac o elogia. No mesmo caso o Abade Bonnet recusa
servir àjustiça; ele nos é apresentado como uma das mais altas figuras da Comédia Humana.
E o seu bispo acrescenta: "N6s não somos os homens da justiça humana" ... (Curéde Vil/age,
pp.599/633)

[...) Deve-se, então, ver em Balzac um desses romancistas sarcásticos, que se compra
zem em pintar-nos um mundo injusto, absurdo, onde, sem cessar, triunfa o mal e sucumbe
a virtude? Proust mostra-nos um Charlie Morel, ex-cafetão da pior espécie, tornado
homem eminente e respeitado. Ele compraz-se em no-lo mostrar. O traço, sente-se,
deleita-lhe e completa sua visão do mundo. Balzac, este, não ironiza nunca. O mundo que
ele nos pinta é cruel; não é absurdo. Balzac mostra-nos as injustiças, mas longe de se
comprazer com elas, ele as deplora, delas se indigna e, muitas vezes mesmo, indica como
poderiam ser evitadas. Se ele no-las mostra, é porque assim é a vida. O romancista não é
o Deus-Pai. Ele não saberia, sem ingenuidade, reparar os erros da sorte. Ele não se mantém
dessa estrita justiça eqüitativa dos romances infantis, onde o menino mau deve, forçosa
mente, quebrar a perna, onde a mocinha vaidosa deve, forçosamente, casar-se com "um
esportista que lhe bate" (Vicomtesse de Pitray). Simplesmente, Balzac não tem a mística
do tribunal. Autoritária, ele s6 vê na justiça uma arma a serviço da ordem. Cat6lico, ele
s6 vê nela uma pálida aproximação da verdadeira justiça. Mas essa justiça verdadeira está
presente. Retomemos alguns dos criminosos da Comédia Humana. Eles escapam aos
tribunais; não escapam do castigo. Victurnien d'Esgrignon não cumprirá seus seis meses
de prisão; mas é Deus quem o apanha e lhe inflige seis anos de Alençon. Rosalie de
Watteville é desfigurada por uma explosão. Minoret é atormentado de remorsos. Bourlac
é destituído, vive na miséria, e sua filha é atingida por horrível mal. Benassis abandonou
uma moça seduzida; irá pagar por toda uma vida de amargura. Madame Marneffe morre
em sofrimento pavoroso. Rubempré suicida-se. Brideau é morto na Argélia. A justiça
existe. Ela é confiada não aos tribunais, mas a Deus e à nossa pr6pria consciência.
"Convencionemos entre n6s que a legalidade seria, para as desonestidades sociais, uma
bela coisa, se Deus não existisse". (Pierrette, p. 782)299

299 Félicien Marceau. Op. cit., p. 422.
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Essa demonstração do que é para Balzac a justiça permite"nos, agora, concluir o exemplo
da psicografia, onde a noção define-se, principalmente, no pedido de Monique de perdão ao
culpado, mas já se esboça na ausência de providências efetivas contra o crime. O narrador,
comentando as infrutÍferas medidas policiais e legais adotadas, explica: "As características
do incidente anulavam as pesquisas, efetuadas com a instrumentação insuficiente da vida
provinciana". (p. 78)

A confissão de Fondanaiche, no seu conteúdo dramático, evidencia os sofrimentos
morais a que esteve sujeito o criminoso, expiando suas culpas. Escapando, assim, ao tribunal,
ele, contudo, não escapa à verdadeira justiça:

Tenho sofrido muito... chorado muito... Vivo amaldiçoado,foragido de um lado
para outro, tentando ocultar inutilmente o remorso ea vergonha que meperseguem!
De que me vale viver enterrado neste inferno de dor! Sempre opadre, sempre a voz
do padre ecoando dentro de mim! (p. 107)

Gagueja, exibindo os olhos tomados de angústia, como se contemplando ainda,
interiormente, as cenasque o mortificam em agonias moraispela expiação de duplo
crime. (p. 108)

E seguem-se outras manifestações de ordem fisiológica, onde se pode ver o quão
comprometido se encontrava mesmo o seu físico. Essa expiação solucionar-se-á com sua
morte, da qual tomamos conhecimento através de manifestação de seu próprio espírito, no
capítulo XLII, p. 199.

Sabemos, agora, que o pedido de perdão feito por Monique, vazado em termos religiosos,
se, por um lado, resulta de um compromisso com aestrutura doutrinária do livro, por outro,
ajusta-se, em medida idêntica, às formulações balzaquianas:

- Perdoemos a esta criatura por amor aos ensinos do Evangelho! Éum mendigo
de compaixão ... Bastampara ele osuplício moral eoarrependimento que ofarpeiam!
Piedade, Florian! Piedade para quem teve o infortúnio de ser mau!... (p. 109)

BIGORRE

É o marido de Margot. Uma personagem verdadeiramente episódica. Circula no texto,
em duas passagens extrema/mente rápidas, onde o cenárioe adescrição do seu físico constituem
o material de seu retrato. E tudo o que nos é dado examinar.

Seu primeiro aparecimento dá-se logo no início do capítulo XXVIII, "Ensaio sobre o
impasse", quando o dr. Barrasquié, acompanhado de Margot, se dirige à casa de Carla, que,
na iminência de ser mãe, passa muito mal:

CÉLERES' atravessam os caminhos aquecidos pelo sol outoniço. Em chegando ao
destino, topam o esposo da camareira debruçado sobre a mesa onde tomara a rejeição,
ressoando qualpião em longo giro. Ao lado, a tigela com papa de trigo cozido no leite,
oporta-ovos e talheres de plaquê.

Bigorre, um Lúculo burguês após a batalha doméstica, desperta.
Barrasquié, enquanto retira da valise instrumentos que deseja aprontar para
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oh rrI" qualquer eventualidade, avalia o homem que sejàzpassarpor tapeceiro, mas que, ele
or, ~!i;t o sabe, vive de expedientes. O conjunto fisionômico lhe apõe a marca onipresente do
1cb:. relaxamento. Todas as peças de seu traje mostram·se irremediavelmente deformadas
2rn:. esem cor, como se tivessem sido arrebatadas de algum túmulo medieval, mas dariam
(,bi'l ,yfinda um bom meio metro de esfregão. Pelos intervalos dos botões da camisa e do

colete salta·lhe aproeminência do abdome.
201í1:Hr,; Ele limpa os lábios com a manga da camisa sebosa, balouça a cabeleira e explica,
.fr;nuJpachorrentamente, que a italiana já dera à luz prematura menina. Soulange, a
. parteira, depois de laboriosa assistência, se retirara, quando Carla dormiu. (pp.

126/127)

nht)\
Par,a não fragmentar essa apresentação inicial, reproduzimo-la na íntegra, muito embora

tenij~~osdestinado a primeira parte do texto, que diz respeito a uma refeição, ao capítulo
espec'ífico, "A psicografia e a mesa". Assim, tomaremos nossa análise a partir do segundo
momentO.

~~?s ter, si?o comparado ao general roman,?, Lúculo, Bigorre sof~e uma degr~dação,
quanâb\nos e dito que ele se faz passar por tapeceIro, mas, em verdade, VIve de expedIentes.

Alguns registros dessas profissões:
~ Em Um Conchego de Solteirão: ..."cortinas de musselina ornadas de faixas vermelhas, um

&H..tfsttntuoso e cortinados dispostos da maneira como os tapeceiros da província os arranjam
p!ifaraBi~noiva rica". (CH VoI. VI, p. 126 CS)
Dn :R1sta. de Bargeton, em Ilusões Perdidas, gostaria de ver serem aceitos como nobres, "Os
tapec~irps, os relojoeiros, os cuteleiros", etc. (CH VoI. VII, p. 46 IP)
.wi.E'HFOs Camponeses, Laroche "vivia de expedientes" (CH VoI. XIII, p. 254 Camp)
/)"[J~(9spretensos amigos" de Luciano de Rubempré em IlusõesPerdidas"conduziam-se como
ele, de expedientes e não pensando no futuro". (CH VoI. VII, p. 320 IP)

Enfatizando a indumentária em detrimento da fisionomia, emerge do texto um estranho
para~~fb, quando o traje da pers,?;lagem 'parecerá hav~r ~ido arre~ata~o de algum túmu~o
medIeval. No retrato de Margot,]a aventaramos uma hlpotese exphcatlva para essa analogIa
fúnebre.3oo

Balzac, contudo, não é avesso a esse gosto por comparações funéreas:
Luís Lambert, por exemplo, ... "Era uma ruína arrancada ao túmulo, uma espécie de

conquista feita pela vida sobre a morte, ou pela morte sobre a vida". (CH VoI. XVII, p. 93
LL)

Característica também é a menção ao relaxamento da personagem.
Descrevendo-nos o tio Brazier, em Um Conchego de Solteirão, quase recuperamos o

rne~o,metro de esfregão, no casaco e nas calças do idoso camponês:
;..;:~:~,?eu velho casaco parecia um retalho de tapeçaria e as calças eram de estopa" .301 (CH
VoI. VI, p. 108 CS)
c ,,0 exemplo que encontramos, em Uma Filha de Eva, repete, no seu conjunto, a mesma
intt:nção descritiva do romancista; a personagem é Raul Nathan:

[...] fazia-se notar porseu desleixo, se é permitido tomar de Moliere o termo empregado
lI, por Eliante para descrever o "sujo, trazendo sobre si poucos encantos". Suas vestes

~"'"[ ~':\

300 ""Ver p. 216.
301 No original francês; en toite à torchons; literalmente, em pano de esfregão.
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pareciam sempre haver sido torcidas, amarrotadas, enmgadas propositalmente para se
harmonizarem com a sua fisionomia". (CH Vol. lI, p. 542 FE)

Só em Le Vicaire des Ardennes fomos encontrar uma analogia com a defenestração do
abdome pelos intervalos dos botões da camisa:

Le gilet de velours du bon curé ne rejoignait jamais ses larges culottes, et sa chemise,
en se montrant par ce petit intervalle, rompait l'uniformité de la eouleur. Cette légere
remarque suffit pour vous donner une idée du laisser aller de son maintien.302

A descrição de um gesto pouco higiênico - no caso, limpar os lábios com a manga da
camisa sebosa - é também, um recurso complementar, para enfatizar o desmazelo. Para
ilustrá-lo, trazemos, novamente, o exemplo de Raul Nathan: "Os cabelos, emaranhados
entre a gola da casaca e a gravata, luxuriantes sobre os ombros, engorduravam os lugares
por onde roçavam". (CH VoI. II, p. 542 Fe); e um comentário sobre os trajes de Jorge, de
Uma Estréia na Vida: "As costuras da fazenda preta apresentavam linhas esbranquiçadas,
a gola estava gordurosa, o uso recortara em serrote a extremidade das mangas". (CH VoI.
II, p. 143 Ev)

'r
'lo )r

Nessa primeira apresentação de Bigorre, incluímos, aparentemente sem muito propósi
to, a parteira Soulange, apenas para aproveitar a proximidade da informação e a oportuni
dade de aventar um esclarecimento imediato, qual seja, a adequação do nome àpersonagem.
Se o tomarmos em relação à profissão, essa adequação aparecerá nitidamente. 'Soulager'
significa débarasser (quelqu'tm) d'une partie d'un fardeau (desembaraçar alguém de uma
parte de um fardo) (Dictiormaire PetitR obert). 'Soulager' (aliviar) e 'ange' (anjo), seria esta
a decomposição lógica do seu nome - um anjo que alivia.303

302 O colete de veludo do bom cura nunca abarcava suas calças largas, e sua camisa, aparecendo
nesse pequeno intervalo, quebrava a uniformidade da cor. Essa ligeira observação basta para vos
dar uma idéia do desleixo de seu porte.

303 Mais alguns exemplos sugestivos, em Balzac, de semelhante critério na escolha de nomes. O
notário Héron, de Um Conehego de Solteirão, foi, de início, nomeado M. Lupin, (ver variante
"g", p. 328, La Rabouilleuse, Ed. Garnier); Balzac retomou esse nome, em Os Camponeses,
também ali atribuindo-o a um notário. O crítico da edição supra citada estabelece interessante
origem, ao nos afirmar que Lupin é, evidentemente, da farrúlia lupus, para, em seguida,
perguntar-nos se haveria no .espírito do romancista uma associação entre a profissão de notário
e a rapacidade de um lobo. É o que irá ocorrer com a escolha do nome Lempmn, que a mesma
casa editora, em sua nota àpágina 25, da edição de Os Pequenos Burgueses, consideraperfeitamente
adequado a um bancário, visto "emprunt" significar "empréstimo". Na mediunidade, vamos
deparar, ainda, com um dos amigos de Renet que, sendo filho do presidente da Sociedade de
Agricultura do Aude, (p. 248) tem o nome bastante sugestivo de Pioeh, facilmente associável a
pioehe, ferramenta agrícola, "enxada" em português. Assim também monsieur Engerbé, desig
nando. um próspero fazendeiro no vilarejo d'Aulnay, no romance Le Vicaire des Ardennes,
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o próprio Bigorre seria passível de uma associação com bigot, homem hipócrita.

*
* *

A segunda apresentação dar-se-á no capítulo XXIX, "Órfã mais uma vez", título que
nomeia, igualmente, o capítulo XIV de Ursula Mirouet - "Umila órfã mais uma vez". (CH
VaI. V, p. 132 UM)

Florian, para comprar o silêncio do casal e fazê-los desaparecer com a menina, propõe
entregar-lhes larga soma em dinheiro, sob a obrigação de geixarem Carcassone definitiva
mente, demandando destino ignorado até mesmo para ele. E quando...

Bigorre geme rápido espirro e, encavalgando as lunetas no nariz afundado nos
pelos do bigode, lança olhares cúpidos àbolsa do interlocutor com significativo gesto
de cobiça, atraindo cuidadosamente o dinheiro que começa a contar. No descarnado
do rosto do tapeceiro, gílvazes pequeninos recordam apassagem da varíola. Cortado
de rugas rígidas, parece quizilento, mas neste instante, sorri,ftliz. (p. 133)

o uso de óculos faz do tapeceiro o terceiro míope do romance. A primeira é Palome, que
exibe "uns óculos entrevistos no bolso do avental" (p. 136), e a terceira é madame Lajarrige,
que "Usa lunetas de hastes duplas, com armação de chifre" (p. 180)

Por duas vezes, o texto faz mais francês esse instrumento; em primeiro lugar, designando-o
de maneira preferencial como lunetas (ltmettes), e, em seguida, conferindo-lhe uma caracte
rística de moda, no quase adorno em que o transforma sua minuciosa descrição, quando a
portadora é uma pessoa da classe social de madame Lajarrige. Essa mesma discriminação, e a
preocupação elitista, fomos encontrá-las em Balzac:

Carlos, emEsplendoreseMiséríasdas Cortesãs, usa "um par de óculos de ouro muito leves,
muito burocráticos, de vidros verdes e duplos". (CH VaI. IX, p. 208 Emc) Na mesma obra,
cobriam os olhos do duque de Grandlieu "uns óculos de tartaruga". (CH VaI. IX, p. 235 Emc)

Mas, quando, em Uma FiOJa de Eva, se trata de uma senhorita anônima, que ensinava
solfejo e piano num convento vizinho, ela porta, simplesmente, lunetas. (CH VaI. 11, p. 521
Fe)

Gilvazes não poderiam ser esquecidos por Balzac, que os conheceu no rosto da própria
Eva Hanska,304 Por isso, podemos vê-los em Vedia, em Um Conchego de Solteirão, que
"distinguia-se por um rosto devastado pela varíola e uma fealdade conveniente". (CH VaI.
VI, p. 125 CS)

O rosto do velho Lemulquinier, auxiliar de Baltazar, emA Procura do Absoluto, ..."de
forma triangular, era largo, alto e marcado de varíola, o que lhe dava fantástica aparência, por
deixar nele uma multidão de linhas brancas e brilhantes". (CH VaI. XV, p. 523 PA)

Em Melmolh Apaziguado, a varíola é cogitada como recurso para encobrir um crime.
Castanier contava dar um golpe no banqueiro Nucingen, e, posteriormente, alcançar
Nápoles, ... "mudar de semblante simulando os estragos da varíola por meio de um ácido".
(CH VaI. XV, p. 275 Mel)

força-nos, mais uma vez, a reconhecer um elo associativo e a boa procedência dos nossos
raciocínios. "Engerber" , "enfeixar", o trigo, o feno ...

304 Conforme Madeleine Fargeaud, Op. cit., p .429.
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A última vez que veremos Bigorre será à página 134, quando... "recolhe a paga polpuda
na cava do colete e sai num caminhar paquidérmico". Muito semelhante ao do sr. Saillard,
antigo guarda livros do Tesouro, em Os Funcionários, e que ..."andava a passos medidos
como um elefante". (CH VoI. XI, p. 119 Func.)

I

MADAME DE BREZE

A irmã de Florian, viúva nem bela, nemfeía, nem gorda, nem magra, mostra os
olhos espremidos entre as pálpebras, como se sofressem, incessantemente, o assédio de
um sol enceguecedor, olhos circundados de rugas perpétuas, muito juntas ao mirar o
pequerrucho. Ela, se tem eloqüência no lábios, mostra inexpressividade na fronte; se
move o queixo redondo, exibe o nariz pontiagudo; se expõe orelhas transparentes,
destaca umapele indesrugável no pescoço de linhas serpentinas. Se os cabelosparecem
peruca, os dentesparelhos ostentam uma regularidade quasepostiça, embora osorriso
com certo encanto ainda primaveril. A expressão assustadiça do rosto parece que lhe
foi esculpida a burilpara ficar permanentemente qual sefosse umapeça de mármore.
No talhe, com flexibilidade de salgueiro sob o vento, as roupas afetam um estilo
apurado, pouco persuasivo, que talvez use inverno e verão, com meías de fios da
Escócia esapatos de ourela. (p. 124)

A freqüência com que temos surpreendido uma subterrânea documentação histórica,
inspirando o enredo e servindo à sua construção, levou-nos a indagar-nos se o nome Madame
de Brezé, atribuído à irmã do dr. Barrasquié, sendo o mesmo que a história consagrou como
Diana de Poitiers, pudesse estar de alguma forma associado àquela que foi a favorita de
Henrique 11.

Da personagem mediúnica, que aparece apenas para recepcionar o herdeiro do médico
por ocasião do seu nascimento, praticamente só nos é traçado esse retrato, embora primo
roso, único elemento, portanto, a ser utilizado em nossas averiguações. Por isso, privilegia
mos o que encontramos demais importante em matéria de descrições e iconografia relativas
à personalidade histórica em questão. .

Segundo Jean Héritier, em CatherinedeMédicis, a duquesa de Valentinois contava trinta
e oito anos de idade, quando do início de sua ligação amorosa com Henrique 11, e era viúva
de Luís de Brezé, Grand Senéchal de Normandíe. Igualmente viúva, a personagem começa
por receber o sugestivo nome de Marie Louise.

Sobre Catarina de Médicis, registra uma versão feita pelo próprio Balzac da descrição
latina de um satirista contemporâneo: "Em 1537, quando (Diana de Poitiers) tinha trinta e
oito anos, um poeta champanhês, chamado Jean Voulté, publicou uma coletânea de poesias
latinas, onde se encontram três epigramas contra ela", nos quais ele diz "que ela pintava o
rosto, que ela comprava os dentes e os cabelos" )05

Já a Enciclopédia acrescenta, do mesmo Voulté, a evocação das rugas e de uma pele
flácida)06 Evidencia-se nesses traços um primeiro esboço da personagem homônima: "Se os

305 CH VaI. XVI, p. 383 Cato
306 GDUL XIXe S. 1866/1876, Verbete"Diane de Poitier,ç':
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cabelos parecem peruca, os dentes parelhos ostentam uma regularidade postiça [...] olhos
circundados de rugas perpétuas", além de destacar "uma pele indesrugável no pescoço de
linhas serpentinas".

Chamamos a atenção para o fato de reaparecerem aí os mesmos pormenores da crítica
de Voulté - tal como a entendeu Balzac -, apenas atenuados e~1 sua rudeza, como que agora
obrigados a servir uma personagem simpática ao autor. E como se ele buscasse uma

·cànciliação entre duas visões opostas, e aqui houvesse tomado consciência de advertência
idêntica à que encontramos logo no início do verbete: "Ela se nos mostra sob dois aspectos
bem diferentes, segundo a olhemos divinizada pelo delicado buril de Jean Goujon ou a
estudemos de perto nas crônicas de suas próprias cartas". . I

Essa ambigüidade percebe-se já no começo do retrato, traduzida na forma "VlUva nem
... bela, nem feia, nem gorda nem magra".

. .. :Mézeray (1610-1683), em sua História da França, dando publicidade aos ultrajes de
Voulté, lamenta o erro de Henrique 11, adorando "um rosto descorado, cheio de rugas, uma
ClbeÇá já embranquecendo, olhos meio apagados, às vezes avermelhados e remelentos".

'Mesmo a singularidade desses novos detalhes parece encontrar retradução na fisionomia
da personagem, quando"mostra os olhos espremidos entre as pálpebras, como se sofressem,
incessantemente, o assédio de um sol enceguecedor. .. "

Já o memorialista Brantôme (1535/1614) mostrou-se extasiado com a duquesa ~e

.Vale.ntinois, quando esta ultrapassara os 65 anos: "Igual ao que sempre fora, ... valendo maIS
em SelL1nVernO que outras em suas primaveras, verão ou outono".

É em seus traços finais que o retrato de Marie Louise parece transmitir a mesma
.impressão de prolongada juventude. Contudo, é antes asonoridade muito próxima de ambas
as apreciações o que constitui sua melhor semelhança: "o sorriso ainda primaveril". ..."as
roupas afetam um estilo apurado, pouco persuasivo, que talvez use inverno e verão".

Encontrar-se-iam, na 'Comédia', exemplos equivalentes desse recurso da utilização de
traços fisionômicos tomados a um modelo histórico?307
. Não conhecemos nenhum estudo feito com esse propósito; porém, num feliz acaso,
localizamos posteriormente a esse questionamento, uma figura seguramente estruturada
em.prática semelhante. Trata-se da senhora d'Espard, personagem de A. Interdiç~o.308

Isolando alguns momentos da composição de seu retrato, consegUlmos regIstrar uma
peculiar intimidade com a discutida autoria. Balzac, misturando ali traços fisionômicos a
preceitos de beleza, ter-nos-ia certamente confundido, o que só não oc?rreu graças à confissã~
.do modelo utilizado. Comecemos pelos preceitos: "Condenava-se aVIver em casa numa semI
obscuridade, fingindo-se de doente para permanecer num ambiente de luz velada".

307 Em O Gabinete das Antiguidades, diz-nos Balzac: "Quando leio velhas crônicas, ela (a srta.
Armanda) surge aos meus olhos sob os traços das mulheres célebres, e é sucessivamente Agnes,
Marie Touchet, Gabrielle," ... (CH VaI. VI, p. 560 GA). Agnes Sorel, favorita de Carlos VII,
Marie Touchet atuante de Carlos IX, Gabrielle d'Estrées, amatlte de Henrique N. Em 1836,
data em que foi impressa essa passagem, Balzac se interessa particularmente por Marie Touchet
(que deveria desposar um Balzac d'Entraigues): ele imagina, a princípio, um drama de que ela
seria a heroína e que Ferdinand de Gramont retomaria; depois, ele a faz figurar em O Segredo
dos Ruggieri, e cita-a, ainda, no começo deA Solteirona (Nota de rodapé da Ed. Garnier de 1958.
"Cabinet des antiques" , p. 19).

308 CH VaI. N, pp. 345/46 Int.
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Um dos segmentos, aliás já mencionado, do trecho mediúnico, serviria para exemplifi
car, na hipotética continuidade do mesmo discurso, os resultados da desobediência a esse
preceito: ..."olhos espremidos entre as pálpebras, como se sofressem, incessantemente, o
assédio de um sol enceguecedor, olhos circundados de rugas perpétuas, muito juntas ao mirar

.o pe,querrucho".
E no preceito seguinte que irá aparecer a identidade do modelo: "Como Diana de

Poitiers, para conservar a cabeleira, comia pouco, só bebia água", e, em linhas adiante,
parecend0-confirmar a escolha, ele reitera: ..."seu corpo conservava, como o da bem amada
de Henrique 11, a flexibilidade" , o que a mediunidade reproduzirá de maneira mais poética:
"se os cabelos parecem peruca" ... e ... "No talhe, com flexibilidade de salgueiro sob o vento" ,
etc.

No que diz respeito à iconografia, ficamos sabendo que os mais hábeis artistas do tempo
de Francisco I e Henrique 11 celebraram e retraçaram, à perfeição, a beleza de Diana.
Contudo, sobre a maioria das obras pesa uma dúvida quanto à autenticidade do modelo. O
retrato mais autêntico que a 'Enciclopédia' coloca em destaque é a estátua em mármore de

Jean Goujon,309 que se vê no Museu do Louvre. Como se estivesse, igualmente, escolhendo
a escultura no mesmo material para imortalizar seu perfil, configura-nos o texto: "A
expressão assustadiça do rosto parece que lhe foi esculpida a buril para ficar permanente
mente qual se fosse uma peça de mármore". Outra menção da 'Larousse' é a existência de
uma pintura de Leonardo da Vinci, só conhecida através de uma litografia de Durand-Du
elos, na qual o detalhe de um "nariz pontiagudo" corresponde ao "nariz fino e longo"
descrito pelo verbetista.

Segue-se, ainda, uma outra composição bastante controvertida, cujo grau de importância
pode ser avaliado pelo espaço que lhe reserva o verbete. Trata-se de uma pintura que fez
parte da coleção Lachnicki, vendida em Paris, em 1867, e na qual Diana de Poitiers preenche
o papel principal. Vários cormoísseurs acreditaram-na da mão de François Clouet. Não
temos elementos para afirmar que Balzac haja tido conhecimento dessa obra; contudo,
lembramos que muitos dos quadros do velho Pons existiram e pertenciam ao próprio Balzac,
em quem, nos últimos quinze anos de vida, o amor aos objetos de arte assumia proporções
cada vez mais patológicas.. .

Para quem exibia aos amigos grosseiras falsificações de Sebastianos, Hobbemas, Dürers
e outros, o acalorado questionamento em torno da autoria da tela seria mais que suficiente
para lhe provocar o interesse.3lO

309 Jean Goujon (1510/1568?): esse arquiteto francês, que tomou parte na decoração do Louvre e
da igreja de Saint-Germain I'Auxerrois, foi registrado por n6s, duas vezes, na Comédia Humana.
A primeira, em A Musa do Departamento, quando o narrador nos diz que as antiguidades da casa
de Diná de La Baudraye eram capazes de "provocar frases sobre Jean Goujoh"... (CH Vol. VI,
p. 300 MD). A segunda, de maneiramais explícita, em Os Funcionários, onde vemos o romancista
estabelecer uma associação. entre a obra do escultor e a personagem hist6rica de que nos
ocupamos. "Enfim, suas formas delicadas e bem desenhadas lembravam ao artista as da Vênus
da Idade Média achada por Jean Goujon, o ilustre estatuário de Diane de Poitiers". (CH VaI.
XI, p. 131 Func.)

310 Uma evidência desse interesse aparece, ainda que numa sátira, nos Contos Droláticos, quando
o autor autentica, numa pintura, como verdadeiro, o retrato da pr6pria Madame Diana: "Ceste
paincture estoyt si hardie, pour ce que la souriz sembloyt à tous estre le vray pourtraict de madame
Diane, lors présente, que les courtizans demourerent pantois. La royne Catherine soubrioyt, mais le
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Mas foi a temática da obra suposta de Clouet o que mais particularmente nos chamou a
atenção. Segundo o catálogo de venda, a tela representa Diana de Poitiers rodeada de damas
da corte e recebendo um recém-nascido da rainha; no fundo reconhece-se a verdadeira mãe,
Catarina de Médicis.

M. Vitet, em um interessante artigo na Re'vue des Deux Mondes, de dezembro de 1863,
afirma-nos, entre muitas considerações sobre a tela, que, de todos os retratos autênticos da
duquesa de Valentinois, esse deve ser o mais verdadeiro, o melhor compreendido, o mais
estudado ao vivo, e acrescenta, numa defesa dessa autenticidade, que nada deve parecer mais
estranho do que a presença de um filho do rei da França em casa de sua concubina. Mas,
nâo se deve esquecer, continua ele, que Diana foi todo-poderosa, e não seria impossível que,
tendo tido a fantasia de se fazer notificar, oficialmente por assim dizer, o nascimento do
príncipe, ela tenha encarregado um pintor hábil de perpetuar a lembrança dessa circunstân
cia)!!

A todas as semelhanças da histórica madame de Brezé com a personagem homônima da
obra mediúnica, devemos acrescentar mais essa coincidência, o nascimento de um herdeiro
motivando o surgimento tanto da tela quanto da personagem?

RENET

Será no capítulo XX, "Lição de Caridade", quando ainda estamos na consulta, em casa
de Carla Sebastianini, que ficaremos sabendo, por antecipação, do advento dessa persona
gem.

Assim se pronuncia o oráculo da .r;naga, em resposta àconsulta de Monique:

Alcançareis a ventura inefável de ser mãe... Tereis o filho pelo qual anelais,
bastando enxagüeis a mágoa do pensamento, nas fontes da conformidade e do bemi
Terminaram, senhora, as vossas aflições; aguardai o vosso filhinho, ele chegarái A
morte devolveráasua presa. Vosso irmão volverá da GrandePátria aos vossos braços
sequiosos de ternura, na forma de filho bem-amadoi Esperai, confiaii (p. 103)

SUR GE a madrugada inesquecível, em quese ouve no solarBarrasquié, umflébil
vagido de criança.

O recém-nato é, realmente, o sempre esperado Renet. (p.124)

e, mesmo em francês, diríamos quase num trocadilho que le nouveau né c'est René, o
irmão renascido.

Roy n'avoyt nulle envie de rire." (Essa pintura era tão ousada, dado que a rata parecia a todos
ser o verdadeiro retrato de madame Diana, então presente, que os cortesãos ficaram atônitos. A
rainha Catarina sorria, mas o rei não tinha vontade nenhuma de rir.) (LeJoyeulx Curéde Meudon,
Garnier, s. d. p. 325).

311 Guy Breton dá-nos conta de que, por ocasião do nascimento da rainha Margot, uma dama de
companhia apresentou a criança a Henrique II e a Diana de Poitiers; e, em nota de rodapé,
esclarece: "Os infantes da França eram sempre apresentados à amante do rei". (yer Luís Xl' O
rei libertino e outras histórias de amor da história da França. VoI. lI, desta coleção.) Guy Breton.
Asproezas eróticas de Henrique IIeoutras histórias de amor da História da França. Ed. Civilização
Brasileira, 1972, p. 2.
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Aqui, como em nenhum outro exemplo, o oculto poder do nome prediz-nos, como
acreditava Balzac, seu destino.

Curiosa é a maneira pela qual o autor, se por um lado procura imprimir à escolha uma
característica balzaquiana, busca, por outro, disfarçá-la, seja pelo acréscimo da letra t,
inexistente em francês, seja substituindo-a por uma razão plausível, como se pode ler àpágina
123: "E, dentre os nomes que o marido lhe sugere, volta a escolher aquele que lhe comunica
a poesia da infância, 'Renet', recordação do mundo diáfano das bonecas, quando se fazia de
mãe-menina, nos brincos da meninice e antiga escolha sua".

Essa racionalização, à luz do caráter religioso da obra, aparece-nos como uma intenção
didática do autor, querendo demonstrar como a 'realidade' nos impõe a primazia dos seus
motivos, em detrimento de razões transcendentes.

Só iremos rever a personagem àpágina 137, quando conta aproximadamente vinte anos:

Abeira-se Paiome de um alto rapaz entrajado, displicentemente, de camisa branca
e levita cor-de-avelã. Hércules tostado de sol, de mais de cinco pés e dez polegadas de
estatura, tem aproximadamente vinte anos. Seus ombros são salientes, o tórax
flanqueado por largas espáduas. Mostra o olhar vivo do lebréu, o rosto raspado, de
linhas regulares em que a franqueza e a decisão fulguram marcantes e bigodes tão
espetados que lembram ospelos do gato quando boceja. Com as mãosfortespreocupa-se
em ajeitar as botas cascadas de terra sobre as pedras do murete, aos fundos.

Como de hábito, o autor menciona, antes de qualquer detalhe fisionômico, o traje, e,
no caso, desafia de imediato nossa curiosidade, ao vesti-lo de uma levita cor-de-avelã.312

E Francastel313 nos dirá que, por essa época, não é David quem orienta a verdadeira
moda; são o fraque e a levita de Robespierre e de Bailly.

A displicência que seu uso confere é ratificada em um exemplo de Os Comediantes Sem
o Saberem, quando Gazonal, apurando em excesso a indumentária para determinada
ocasião, encontra "Cerca das onze e meia, dois parisienses, trajando simples levitas" (CH
VoI. XI, p. 275 CSS).

Em Os Pequenos Burgueses, ele irá precisar a adequação do traje para o ano com que
datamos esse capítulo, o de 1825:

A verdade de 1806 tornou-se ironia em 1826. Conservou alguns vestígios daindumen
tária dos elegantes do Império, que, aliás, não iam mal a um .antigo sub-chefe [...] Sua
sobrecasaca alongada lembrava as levitas do Império. (CH VoI. XI, p. 350 Bur)

Quanto àcor, é a mesma do capote que o SI. Phellion, um escriturário de Os Funcioná
rios, adotava no inverno, "cor-de-avelã com três golas". (CH VoI. XI, p. 155 Func)

Ou, ainda, a que exibe um velho seco e magro, de O primo Pons, no seu "spencer
cor-de-avelã", seguindo-se um comentário que, associado aos demais exemplos, mostra,
indiretamente, ser essa tonalidade uma moda do Império: "Um homem com um spencer,

312 Em Ilusões Perdidas, Balzac informa-nos ser a levita" o nome meridional de um redingote", o
que vem melhor caract,erizar uma personagem languedociana. Ver CH 1866, p. 414, 79. Ve.
Alexandre Houssiaux, Editeur.

313 P. Francastel, Op. cito p. 79.
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em 1844, é como se Napoleão - imaginem! - se tivesse dignado ressuscitar por duas horas".
(CH VoI. X, p. 416 PP)

O Hércules tostado de sol, símbolo de força viril, tem seus similares: As mãos do sr. de
Tayllerand, em A Solteirona,

[...] ofereciam a prova de uma fone musculatura, impressa nas grossas veias azuladas
e salientes. Tinha, enfim, o peito do Hércules-Farnese e ombros capazes de sustentar os
fundos públicos. (CH VaI. VI, p. 455 Solt)

Essa mesma estátua antiga de Glicão de Atenas servirá de comparação a Vautrin: "Era
o H~rcules Farnésio de Nápoles, sem a sua exageração colossal". (CH VoI. IX, p. 319 Emc)

E ao "braço de um Hércules" que o coronel Chabert deve a sua salvação. (CH VoI. IV,
p. 250, Cor)

A altura é comunicada em pés e polegadas.
José Brideau, de Um Conchego de Solteirão, tem"cinco pés e seis polegadas". (CH VoI.

VI, p. 32 CS)
Max, personagem do mesmo romance, "cinco pés e quatro polegadas de estatura". (CH

VoI. VI, p. 103, CS)
Melhor paralelo, contudo, é o que nos fornece um exemplo oriundo de uma obra da

juventude, Jean Louis, na qual a altura é exatamente a mesma atribuída a Renet, com o
detalhe da expressão 'víeux style', colocada entre parênteses, que, juntamente com o traje,
reforça ainda mais o provincianismo de nossa criatura. Outra curiosidade é a reincidência
do herói grego como termo comparativo:

Le dere, désappointé, se retoumant vers l'importune basse·taille, aperçut un grandgarçon
de cinq pieds dix pouees (vieux style) , gros, brun,frais, réjoui, ne doutant de rim; et eertes, il
avait bien raison, ear ses formes athlétiques annonçaient la puissanee de renouveler le plus
difficile des douze travaux d'Hercule... 314

Para a comparação do olhar, o animal escolhido é o lebréu. Pela freqüência com que essa
raça de cães é citada ~m Balzac, compreende-se a escolha que faz também de Léopard, o
cãozinho do menino Edard, na cena da consulta àmaga, um mestiço de lebreiro. (p. 111)

"O lebréu" é o título do capítulo VIl, de Os Camponeses. (CH VoI. XIII, p. 266 Camp)
Em Outro Estudo de Mulher, ele servirá para descrever o porte de um coronel:"talhado

como um lebreiro". (CH VoI. IV, p. 543 Oem)
Esse animal aparece, com freqüência, nos Contos Drolátícos, talvez devido à época

histórica em que se passa a ação, século XVI, quando era motivo de ilustração artística,
quadros, tapeçaria, etc.

Para não nos excedermos, citaremos apenas um exemplo, de Le Peché Veniel, quando a
dama d'Azay é comparada a "ung levier qui de/fend les nippes de son maistre" ,315

314 O tabelião, desapontado, voltando-se para o imponuno baixote, percebeu um rapaz alto de
cinco pés e dez polegadas (velho estilo), fone, moreno, vigoroso, folgazão, destemido; e, por
cena, ele tinhamuita razão, pois suas formas atléticas indicavam opoder de renovar om~s difícil
dos doze trabalhos de Hércules; ... (Jean Louis. p. 6, Ed. Michel Lévy Freres, Libraires Editeurs,
1867.)

315 (...) um lebreiro que defende os trates de seu mestre - Le Peché Veniel, Garnier, S.d. p. 39.
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Depois do cão, passamos ao gato, na comparação dos bigodes, "tão espetados que
lembram os pelos do gato quando boceja".

A condessa de Hérouville, evocando uma cena de sua adolescência,"afagava um rosto
caracterizado por um bigodinho de pontas espetadas para cima". (CH VaI. XVI, p. 17 Fm)

A barba do agiota Samanon, em Ilusões Perdidas, chega a espetar ainda mais: "Os pelos
da barba, duros e pontudos, deviam picar como alfinetes". (CH VaI. VII, p. 334 IP)

Para falarmos da preocupação da personagem em ajeitar as botas cascadas de terra,
faremos uma digressão, procurando dar uma idéia de alguns aspectos de Paris ao tempo de
Balzac:

A grande maioria das mas não tinha pavimentação e menos ainda canalização; eram
estreitas e escuras, e cheiravam mal. Na maior pane delas não entrava nenhum veículo,
nem mesmo as carroças da limpeza pública, e o lixo, depositado nos cantos, aguardava que
a chuva o carregasse. A lama era a característica mais constante dos logradouros públicos
de Paris e servia, ao mesmo tempo, de critério distintivo entre as diversas classes da
sociedade. Ao olhar para os sapatos de quem entrava num salão, notava-se imediatamente
se viera apé ou de carmagem, isto é, se era rico ou pobre: e eis porque os jovens ambiciosos
de Balzac, como aliás o próprio escritor, nada desejavam tão ardentemente como uma
carmagem. A lama era permanente nessa cidade tão chuvosa e tinha a sua cor característica
- a tal ponto que a Luiza de Chaulieu, dona de uma fazenda peno de Paris, (nas Memórias
de DuasJovens Esposas) basta a vista das botas sujas do marido para descobrir que este tinha
ido à capital sem lho dizer e para conceber um ciúme que a mataria em seguida.316

Transportemo-nos a Carcassone, uma cidade provinciana, onde essas precariedades
deviam ser bem agravadas, o que já justificaria amplamente o pormenor da cena, que,
reforçaremos com dois exemplos:

"Descoings", de Um Conchego de Solteirão, "que acreditava na glória de José, prodiga
lizava ao pintor cuidados maternais; levava-lhe o almoço pela manhã, dava as caminhadas
de que ele necessitava, limpava seus sapatos". (CH VaI. VI, p. 55 CS)

Na mesma obra, "pouco cuidadoso com sua pessoa, Filipe" (irmão de José) "exalava os
miasmas da taberna, um odor de botas enlameadas, que, para um estranho, pareceria um
distintivo de devassidão". (CH VaI. VI, p. 61 CS)

"
)"r- )l-

À página 141, para onde nos dirigimos:

Quanto aBarrasquiéfilho, embora enunciando inclinaçãopara oestudo superior,
não se ausentou para seguir o curso médico e "continuar a carreira e os exemplos do
pai", como repete sempre, na qualidade de seu admirador incondicional; e, conquantp
ameprofUndamente 'ét arte divina'~ "re'Velando as mesmas tendências do Tio jutes",
do qual herdou o belo Guamerius, não podefreqüentar o conservatório, recebendo
pouco estímulo nesse sentido, porquanto, na província, é mais difícil a instrução
musical. A ocompletar dez anos, osgenitores consideraram apossibilidadede enviá·lo

316 P. Rónai - "Balzac e a Comédia Humana", p. 131.
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para um colégío em Paris. O carinho materno, entretanto, acabou por não lhe
permitir talausência eele, aseu turno, não se decide adeixaramãezinha que oenvolve
aosfios de ternura constante. Embora refeita do longo traumatismo que a molestara,
apega-se desmedidamente ao filho cujo estudo fiz promover ali mesmo, ao pé do lar.
Não lhe nascendo outros rebentos, desvela-se pela filicidade do unigênito que a vida
tão hesitantemente lhe confiou.

Em um dos Contos Droláticos, La Belle ImpériaMaríée, essa personagem principal, que
o nomeia, é uma mulher ardentemente desejosa de ter um filho e, na formulação de seus
projetos, faz votos de nunca se afastar de seus rebentos. Esses votos assim se traduzem no
texto, em francês do século XVI: ..."à quoy elle respondít que elle ne les lairroyt poim
s'esloingner de sa íuppe plus qu'une gallíne faiet de ses poussins, tousíours à la ronde de son
oeít' .. .317

Contudo, somente em uma obra da juventude, quando essa mesma situação se repete,
tivemos a explicação, através de uma nota final, das razões que levaram Balzac a projetar no
texto esse tipo de preocupação: Mlle. Sophy é uma solteirona invejosa que persegue e
denuncia à polícia Annette e seu amor, Argow, antigo pirata. Mme. Jacotat, em defesa do
casal, revela a um grupo de pessoas do cantão um segredo do passado da solteirona,
dizendo-lhes que ela tivera um filho. O próprio texto dará continuidade ànossa narrativa:

Un enfant! ...s'ecriait-on.
- Oui, un enfam, et ellen'ajamais osé le garderavecelle: on ne sait pas ce qu'il est devenu.

e'est un crime cela! une mere doit, quelque chose qu'on pense d'elle, nejamais se séparer de son
enfantP18

Aqui, o texto remete-nos à nota do apresentador da edição, André Lorant, a qual diz,
literalmente, tratar-se de uma "reprovação repetida nos romances da juventude, dirigida
incontestavelmente a Madame Bernard François Balzac, de quem um dos prenomes era
Sophie. Logo em seguida, a nota ainda acrescenta uma frase de conteúdo idêntico, de Le
Vicaíre des A rdennes: "Hé quoí,pensaís-je, lorsque je fus âgé, comment une mere a-t-elle pu
abandormer sonfils aine?" 319 E termina lembrando que madame d'Arneuse, mãe de Eugênia,
personagem dura, de coraçãoseco, eMlle. Gamard, carrasco do abade Birotteau,são chamadas
pelo prenome de Sophie.

Sutil lembrança a do autor mediúnico, mais de cem anos após a morte de Balzac, elaborar
uma formação reativa a esse ressentimento da infância do romancista, em que a verdade
autobiográfica é assim misturada àficção.

317 (...) ao que ela respondeu que, assim como uma galinha faz com os seus pintinhos, sempre
debaixo de seus olhos, ela não os deixaria afastarem-se de sua saia. Op. cit., p. 605.

318 Um filho! ...exclamou-se. - Sim, um filho, e ela nunca ousou tê-lo junto de si: não se sabe o que
ele se tornou. Isso é um crime! Uma mãe jamais deve se separar de seu filho, seja lá o que for que
pensem dela! Annette et le Criminel, p. 218.

319 Pois que, pensei, quando me tornei idoso, como uma mãe pode abandonar seu filho mais velho?
(p.413.)
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Agora, só iremos rever Renet no capítulo XLIII, "O Encontro", quando (00')" o rapaz vem
àcasa da família Lajarrige", e aí conhece Constance, de onde o título do capítulo.

Esse" rever" traduz apresença efetiva da personagemno texto, porquanto deixamos passar
em silêncio várias menções anteriores, por pertencerem a outros artigos: "Os dois jovens
entreolham-se, enternecem-se mutuamente e descem as pálpebras para erguê-las, de novo,
encantados, olhos nos olhos, enunciando a reciprocidade da simpatia em confissão sem
palavras". (p. 200) .

Toda uma fisiologia euma estratégia do namoro ser-nos-á descrita, apartir desse encontro.
O descer das pálpebras surge como uma reação cultural da época, mais ou menos padronizada
em todos aqueles que, na Comédia Humana, se iniciam no amor.

Escolhemos um só exemplo para ilustrá-lo, o da princesa de Cadignan frente a Daniel:
"Diana contemplou o terno solicitante; depois baixou lentamente os olhos descendo suas
pálpebras num movimento que indicava o mais nobre pudor". (CH VoI. IX, p. 520 SPC)

,}

)} )}

Quem ama se presenteia,320
E é essa a segunda estratégia de nossos enamorados. Constanceoo.

Mimoseia-o com livros, incluindo um Novo Testamento, em separata da Bíblia,
cuja encadernação providenciara com esmero, em vermelho marroquim, monogra
mado em ouro. (p. 201/202)

Renet oferece-lhe rendas finas do Alto Loire, a châtelaine bordada em mimosa
trama, que ela guardarápara sempre ea caixa de turlutaine, capaz de imitar o canto
de pássaros diversos. (p. 202)

O marroquim é uma pele de cabra ou de bode, tingida do lado da flor, e já preparada
para artefatos. Pode ser vermelho, marrom, etc. Balzac emprega-o em diversos objetos.

Nas almofadas em marroquim vermelho, de uma diligência. (CH VoI. 11, p. 142 Ev)
Em Ao Chat-qui-pelote, em casa do sr. Guillaume, é a vez de uma poltrona de vime

forrada de marroquim. (CH VoI. I, p. 50 Cp)
Mas, é em O Avesso da História Contemporânea onde veremos, sob a forma de presente,

como na mediunidade, um livro ascético, não apenas no material em questão como ainda
monogramado em ouro, da sra. de La Chanterie a Godofredo, sendo o título do capítulo
"Influência dos Livros", e seqüência do anterior, nomeado "Presente de uma mulher
devota" , o que não pode deixar de conduzir-nos a uma associação com a mística Constance:
"Importunado por essa simplicidade, caráter da força, e furioso por se ver batido por esse
livro, fechou-o; mas achou gravado com letras de ouro, no marroquim da capa, este
conselho:

"NÃO PROCUREIS SENÃO O QUE É ETERNO". (CH VoI. XI, p. 531 Ahc.)

320 Essa frase foi-nos inspirada no seguinte trecho de Le Vicaire des Ardennes, de um diálogo entre
Mélanie eJoseph: - "]oseph, j'ai appris que tes amants sefaisaient des cadeaux: tu ne m 'as encore rim
donnél" 00. (José, eu soube que os amantes se presenteavam: tu ainda nada me deste!) (p. 124.)
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Vê-se nitidamente que se trata da/mitação deJesus Cristo, certamente por inspiração do
exemplar igualmente encadernado em marroquim verde, presente de madame Hanska.321

A châtelaine é uma corrente que as mulheres penduravam à cintura e à qual prendiam
um relógio, chaves, instrumentos de costura, etc.

Robert Burnand322 diz que toda mãe transferia-a à sua filha, como um emblema de
comando e uma regra de vida.

Luiza de Chaulieu, em uma carta a Renata de Maucombe, em Memórias de DuasJovens
Esposas, fala de seu enxoval de noiva e nomeia uma série de objetos ofertados por seu pai,
entre os quais aparecem um livro religioso e a châtelaine:

Meu pai deu-me graciosamente o que requer uma moça; um nécessaire, uma toilette,
uma caçoila, um leque, uma sombrinha, um livro de orações, uma corrente de ouro,323
um xale de cachemira... (CH VoI. I, p. 159 Mje)

Por fim a turlutaine, uma pequena caixinha de música, um órgão em miniatura que terá
um espaço em nosso estudo sobre música.324

"As despedidas", título que nomeia dois capítulos na Comédia Humana, o XXVII de
O Cura da Aldeia (CH VoI. XIV, p. 196 Ca) e o V de Seráfita (CH VoI. XVII, p. 197, Ser),
também intitula o XLIV do livro, à página 203, de cujo conteúdo destacaremos dois
momentos de uma cena de idílio amoroso:

E enquanto os mais velhos se enternecem com gentilezas e lembranças, os jovens
descem à rua para o adeus mais íntimo em pracinha adjacente. Recolhe um algibebe
aspeças expostas e, nas ruas, raras caleças, camalas echumões seguem arrastadamen
te. O banco deserto, entre o alaranjado do jorro de luz de uma lanterna eas sombras
azuis de árvores amarradas ao solo por líanas, convida-os ao idílio. Orientam-se na
direção dele.

Constance deixa-se conduzir imersa no indescritível dafelícidade que lhe dimana
do olhar, mais brilhante, mais denso. Um homem passeía rente, fazendo molinete
com a bengala. Apesar do rumor à volta, os dois sentem-se à vontade, envoltos no
deleíte juvenil de uma solidão interior a dois. (p. 204)

Esbarramos, logo de início, com uma velha profissão, a de algibebe, uma espécie de
camelô que fabrica e vende roupas de qualidade inferior.

Balzac realmente lhe atribui esse papel de figurante em seus cenários. O óbvio de um
exemplo único, do romance Um Conchego de Solteírão, basta para ilustrá-lo: "Havia lá
revendedores de coisas que pareciam destinadas anão encontrar compradores, algibebes cujas
roupas expostas empestam, enfim, essa população apócrifa que se encontra em semelhante

321 André Billy, descrevendo-nos a mansarda do escritor, nO 25 do Cais Saint Michel, inventaria
na sala de jantar oito 'cadeiras em acaju, cobertas de marroquim dessa cor. E, também, a bela
biblioteca em ébano continha uma coleção de livros preciosos, encadernados em marroquim
vermelho, com as armas da família d'Entraigues. (Op. cit., pp. 79/80)

322 R. Burnand, op. cit., p. 57.
323 Châtelaine, no original.
324 Ver página 548.
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lugar em quase todas as cidades, e onde imperam um ou dois judeus". (CH VaI. VI, p. 100 CS)
Nesse universo, onde tudo se corresponde, onde tudo é sinal de símbolo, parece evidente

que o melhor décor para o encontro fosse exatamente esse, à luz filtrada de uma lanterna e às
sombras azuis das árvores. Esse cuidado com a iluminação tem suas raízes no teatro e na
pintura, como tivemos oportunidade de comentar. Nos interiores, são as velas, os candela
bros; no exterior, o luar, a lanterna.

Mas, omais pitoresco são as sombras, diríamos quase impressionistas, que o autor colore
de azul. Ousadia semelhante só pudemos perceber em Seráfita, um ser alado que nos traz
até mesmo a Chagall:

- Mina, - disse Seráfitus, voltando para junto da filha do pastor - as águias voam para
onde estão os cadáveres, as pombas voam para onde estão as fontes vivas, sob as sombras
verdes e tranqüilas. (CH VaI. XVII, p. 196 Ser)

Depois do algibebe, outro figurarite é o homem fazendo molinete com a bengala.
Em Um estudo de Mulher, ele pertence à classe dos dandys: "Os bonitos, os espirituosos,

os fátuos, os sentimentais que vivem a girar a bengala, os de grande nome ou de grande
renome..." (CH VaI. 11, p. 452 Emu)

Évisto, em A Senhora Firmiani: "A Senhora Firmiani? - exclamou um outro fazendo
molinetes com a bengala", etc. (CH VaI. 11, p. 429 Fir)

E aparece em Eugênia Grandet:

Apesar de seus quarenta anos, apesar de seu rosto trigueiro esombrio, seco como quase
todos os rostos judiciários, vestia-se como rapaz, fazia floreios comuma bengala, não usava
rapé... (CH VaI. V, p. 343 EG)

À página 204, constituindo um segundo momento do idílio, "move a moça os trêmulos
lábios de mÍnio"

Lábios famosos ostentam essa mesma tonalidade, como os de Eugenia Grandet:

o nariz, um pouco fone demais, harmonizava-se, entretanto, com a boca de um
vermelho de mínio, cujos lábios radiados eram cheios de amor e de bondade. (CH VaI.
V, p. 254 EG)

Logo a seguir, ainda na mesma página: "Dos olhos dela fogem para ele o que têm de mais
terno e sussurra: - Sim... querido... " (p. 204)

Essa linguagem fisiológica, que para se expressar serve-se de uma evasão metafórica,
traduzindo o desprendimento de algo como uma energia oriunda do próprio corpo, é
utilizada em mais três passagens:

Escapa-se o olhar de Monique comopássaro de esperança, para o céu desanuviado.
(p.90)

De alma agânica [Florían} deixa fugir do peito fundo suspiro. (p. 153)
Os próprios pensamentos [Florian} esvaem-se-lhe deixando-o de cabeça vazia e

inútil. (p. 145) .

Quando o coronel Chabert

[00'] deixou ver anu o seu crânio horrivelmente mutilado [...] O primeiro pensamento
que o aspecto daquele ferimento sugeria era esse:



268 Osmar Ramos Filho o

- Por ali fugiu a inteligência! (CH VaI. N, p. 247 Cor)

Está em uma carta de Luís Lambert a Paulina Villenoix: "Envio-te este hino fugido do
meu coração". (CH VoI. XVII, p. 85 LL)

Encerramos o capítulo XLIV com a transcrição do seguinte momento:

Ele, arrebatado, toma-lhe a destra, retira-lhe as luvas, beija-lhe as pequeninas
unhas em amêndoa. Depois, não maís sefalam. Pressionam-se as mãos, em recíprocos
afagos, aspiram o capitoso ar da noite, olham o difuso brilho das estrelas. (p. 205)

As pequeninas unhas em amêndoa repetem o formato dos olhos de Carla, "amendoa
dos", (p. 120) o que já foi estudado em nosso artigo sobre as comparações em Abraham.
(p.37)

Mas é no gesto de carinho das mãos que desejamos nos deter.
Rogério e Carolina, em Uma Dupla Família, ..."se contemplam em silêncio, exprimindo

sua felicidade somente por veementes apertos de mão". (CH VoI. 11, p. 344, DD
Em O Pai Goriot, há uma cena no teatro, em que...

Eugênio tomou a mão da baronesa [sra. de Nucingen] e ambos se falaram por meio de
pressões mais ou menos fones, comunicando-se as sensações que a música lhes dava. (CH
VaI. IV, p. 126 PG)

E ainda veremos "Calixto pegar a apertar as mãos de Beatriz "sem que, quer um, quer
outro pudessem falar". (CH VoI. I1I, p. 326 B)

A partir de agora, as aparições de Renet situam-no em contextos que se destinaram,
segundo o esquema que nos propusemos, a outros capítulos. Só continuaremos focalizan
do-o no capítulo LVII, "Confronto de dois retratos", concentrando nossa atenção no último
parágrafo, quando o cenário já não é a pracinha, mas, sim, a casa de Margot, e a protagonista,
não mais a noiva, mas sua nova paixão, Rossellane. Daí o título do capítulo.

Na alameda pontilhada apedregulhos cinzentos, fronteiriça à casa, vem o moço
palestrar com Rossellane. Encosta-se a um algeroz desnudo, põe-se a quebrar, num
gesto maquinal, os galhos mirrados de uma saxífraga. Os olhos distraídos correm o
muro rendilhado de heras eadernas a deter a invasão do mato em expansões bravias.
O vigamento esculpido, aporta de carvalho, as duas janelas de vidros estanhados, o
castanheiro pingando o castanho das folhas sobre as telhas onde outras fàlhas dão-se
as mãos, o tronco povoado de agáricos, tudo já lhe ésobejamente conhecido. (p. 248)

É espantosa a economia dos meios empregados para as descrições. Nada é mais simples
que essas frases e essas palavras, tão exatas e tão precisas. No entanto, uma intensa poesia
emana desses curtos quadros, o estilo é harmonioso, e, de certa forma, cadenciado.

A apreciação da forma, contudo, não nos faz esquecer os pormenores do conteúdo, que
saltam de cenários con~ecidos e de desempenhos catalogados em nossa documentação. O
algeroz, para começar. E uma calha que recolhe as águas pluviais do telhado, encaminhan
do-as para os condutores.

Mostrando-nos a casa Vauquer, Balzac não só o inclui como faz sua descrição detalhada:
"Ao longo dessa fachada, entre a casa e o pequeno jardim, corre uma calha de pedra, de uma
toesa de largura, diante da qual há uma aléia coberta de areia" ... (CH VoI. IV, p. 16 PG)

Vamos ver uma variante dessa descrição na casa dos Rogron: "Dum lado da porta, a
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extremidade dum cano de chumbo dá escoamento às águas servidas para um pequeno rego
e anuncia a cozinha". (CH VoI. V, p. 370 P)

A posição de Renet, encostado a uma parte da construção recoberta de vegetação
característica, pode ser apreciada em Um Caso Tenebroso: "No momento em que essa
história começa, Michu estava encostado num dos parapeitos musgosos, sobre o qual se
viam sua bolsa de pólvora, seu casquete, seu lenço", etc. (CH VoI. XII p. 35 Ctn)

Mas a pose, e com idêntico detalhe arquitetônico, fomos encontrar em Mestre Cornelius,
quando o protagonista é Filipe, o aprendiz do velho avarento: "Ele encostou-se num algeroz,
com sobressaltos de contentamento", etc. (CH VoI. XVI, p. 274 Com)

Na continuidade do texto, Renet "põe-se a quebrar, num gesto maquinal, os galhos
mirrados de uma saxífraga".

Essa ocupação, quase involuntária, indicadora de alheamento, reedita outra evasão
psicológica, a de Florian, à página 132:

Ergue-se em atitude maquinalepõe-se, ausente, aalisarafelpa do xale da chaminé.
Com aponta do dedo distraído, acaricia o ramo de camélias ainda frescas, esquecido
em mesapróxima.

No romance O Deputado de Areis, o procedimento é o mesmo: "e o candidato ficou
muito tolamente diante da mesa, onde maquinalmente se pôs a brincar com as fichas". (CH
VoI. XII, p. 275 DA)

A saxífraga inaugura, no entrecho, uma micro botânica de paredes, pedras e muros
velhos muito valorizada na obra balzaquiana. Os três exemplos de nossa escolha, mencio
nando essa espécie herbácea, são oriundos de Seráfita, romance ambientado na Noruega,
tendo Balzac documentado-se acerca da flora daquele país, junto ao grande botanista
Pyramus de Candolle, que residia em Genebra.325

Em seus passeios pelas montanhas, Seráfitus presenteia Mina com flores: "Deu-lhe num
gesto rápido uma planta híbrida que os seus olhos de águia haviam distinguido entre silenes
acaulis e saxífragas, verdadeira maravilha brotada ao sopro dos anjos". (CH VoI. XVII, p.
120 Ser) Em outra cena, é Seráfita quem localiza o vegetal: "A menina galgava um rochedo
onde descobrira saxífragas azuis". (CH VoI. XVII, p. 202 Ser) Ainda na mesma obra,
veremos Mina tirar de seu seio uma flor: "Ficaram os três de olhos presos à linda saxífraga
ainda fresca que, bem iluminada pelas lâmpadas, brilhou entre as nuvens de fumo como
uma outra luz". (CH VoI. XVII, p. 141 Ser)

Os adernos vão decorar a pequena casa que a sra. Camusot aluga na rua do Cisne:

o pátio, cercado em toda a largura de grossos muros enfeitados de roseiras e de
adernas, tinha, nos fundos, fronteiro à casa, um alpendre construído sobre dois arcos em
tijolos. (CH Vol. VI, p. 645 Ga)

Considerado um cogumelo parasita, o agárico encontra no tronco do castanheiro um
dos seus nichos ecológicos. Era, para os antigos gauleses, uma planta sagrada. Balzac associa-o
a essa origem no romance Beatriz: "Devem ter sido druidas em outros tempos, devem ter
colhido o agárico das florestas sagradas," ... etc. (CH VoI. I1I, p. 171 B)

325 André Mamais, op. cit., p. 253.
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Em Os Funcionários, vamos vê-lo empregado como metáfora, trazendo implícita a
especificação de parasita: "Aderindo àcoisa pública, como o agárico àpereira, o funcionário
desinteressou-se completamente dela", etc. (CH VoI. XI, p. 99, Func)

Mas a imagem mais ardilosa do texto é a do castanheiro, "pingando o castanho das folhas
sobre as telhas".

Na introdução de Os Camponeses, em carta do Sr. Blondet a Nathan, ao descrever um
castelo de 1560, referindo-se aos seus torreões e pavilhões, sem simetria, compara-os a ninhos:

Esses ninhos, reunidos ao acaso, estão por assim dizer empalhados em algumas árvores
viçosas, cuja folhagem sacode sobre os tetos os seus mil dardos castanhos, sustenta omusgo
e dá vida a largas fendas de muro em que o olhar se compraz. (CH VaI. XIII, p. 21 Camp)

"Renet seguro na armadilha", é o título do capítulo LVIII, sugerindo "a trama de
encantadores enredos", que lhe "estende" Rossellane, "a enlaçá-lo de vez". (p. 249)

E ele,

positivamente fascinado, se julga tão querido, que mesmo exteriormente se faz
outro homem. Narcisa-se a toques de verniz, faz-se cabide da moda com todas as
minúcias do dandismo de um filho do século, já que, agora, se imagina indispensável
à existência da amada. Quem lhe observa atentamente o rosto bronzeado de sol
suspeita de que se serve de pó de arroz. Usa calças parisienses dos melhores tecidos,
casacas de casimira de Elbeuf, camisas resplendentes enftitadas com botões de rubi,
coletes de piquê, gravatas de veludo enfunadas, sapatos lustrados ou bonitas botas com
borlas. Exteriorizando confiança excessiva em si próprio, mostra-se fátuo eartificial.
(p.250)

Em nota de rodapé à página 344, a Edição Garnier, 1962, de Beatriz nos confirma ser
esse" o guarda-roupa habitual de um dandy", ao apresentar a mesma estratégia, de Fabiano,
para conquistar a sra. Schontz; ali, além dos motivos, a construção mediúnica recobre outras
semelhanças.

Uma mulher como a sra. Schontz, que representava o papel de grande dama, e cujo
valor real era superior, devia ser, e foi, um motivo de orgulho para Fabiano, o qual se
apaixonou por ela a ponto de nunca se apresentar senão em toilette de rigor, botas
envernizadas, luvas cor de palha, camisa bordada e com bofes, coletes cada dia mais
variados, enfim, todos os sintomas exteriores de um culto profundo. (CH VaI. IH, p. 418
B)

Muito a propósito, dispomos também de interessantíssimas apreciações de Marceau,
referentes a esse período da "Restauração" .

A anlbição militar reduzida, a ponte de Arcole fechada, essa juventude esfaimada
procura outro can1Ínho. Qual o único que lhe deixam os mais velhos? As mulheres. Qual
o meio de agradar às mulheres? A fatuidade. Os Marsay e os Rastignac vão pois se ocupar
de seus coletes mas, não nos enganemos, o objetivo permaneceu o mesmo visado pelos
Murat e os Lassalle ao montarem seus cavalos. Dandys por certo, mas portando seu
dandismo como outros portam uma pistola ou soco americano. Esses coletes são armas.326

326 Félicien Marceau, op. cit., Les lions. pp. 32/33.
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o discurso da psicografia será agora fragmentado para aprofundarmos ainda mais as
aparências de sua origem.

"Narcisa-se a toques de verniz".
Esse verbo, aparentando um extemporâneo domínio de definição analítico, inexiste na

língua francesa. Seu equivalente, na forma pronominal, tal como se acha em português, seria
"adonisar", verbo transitivo direto, em francês s'adoniser, se usado com o pronome pessoal.

Apreendemos essa equivalência em duas obras de Balzac.
Em Esplendores e Misérias das Cortesãs, o capítulo XXVIII tem como sugestivo título:

"Nucingen, na iminência de se tornar feliz, entrega-se à toilette.

Do meio dia para auma hora, o barão tingiu o cabelo e as suíças. Às nove horas, depois
de ter tomado um banho antes de jantar, fez uma toilene de noivo, perfumou-se,
narcizou-se [s'adonisa, no original]. (CH Vol. IX, p. 131, Emc)

o segundo exemplo encontrou-se em OsPequenosBurgueses: " depois de ter convidado
Dutocq, Thuillier, que se tinha preparado como um Adônis" ...Thuillier qui s'étaitadonisé...
(CH VoI. XI, p. 410, Bur)

No original da Ed. Garnier, página 121, o verbo comportou a seguinte nota do rodapé:

Termo de gracejo e de pura conversação... Emprega-se também com o pronome
pessoal para assinalar o enorme cuidado de um homem em se compor para parecer mais
jovem ou mais belo. ("Dicionário" de Trévoux, 1771.)

Igualmente balzaquiano, é o fazer-se "cabide da moda".
Frase da sra. Schontz a Maximo de Trailles: "Beatriz veste-se bem e você é um desses

homens que gostam de cabides". (CH Vol. III, p. 435 B)
Confissão da sra. du Tillet: "Para meu marido, sou o cabide de seu luxo, a tabuleta das suas

ambições, uma das suas vaidosas satisfações". (CH VoI. 11, p. 529 FE)
O exemplo mais assemelhado da psicografia origina-se, como o anterior, deumaconfissão,

a de Rafael a Emilio Blondet, em A Pele de Onagro:

Essas criaturinhas que passam avida a experimentar vestidos e que se fazem os cabides
da moda não têm afeição, exigem-na, e vêem no amor o prazer de mandar e não o de
obedecer. (CH Vol. XV, p. 83 Pon)

A suspeita de que se serve de pó de arroz parece indicar uma ponta de ironia para um
provinciano que tenta imitar o parisiense; pois esse recurso da moda, ainda em vigor após
1800, só era, entretanto, usado por pessoas de idade.

Exemplo disso é o velho Cardot de Uma Estréia na Vida, cuja ação se passa em 1822:

Aquele velhinho, gordo, viçoso, atarracado, forte, andava, como diz o povo: "sempre
na estica", isto é, sempre de meias de seda preta, calção de seda fosca, colete de piqué
branco, roupa branca de alvura imaculada, casaca azul claro, luvas de seda violeta, fivelas
de ouro nos sapatos e no calção, enfim, uma suspeita de pó de arroz [un oeil de poudre, no
original] e um pequeno rabicho atado com fita preta. (CH Vol. li, p. 103 EV.)

Achamos cabível observar ainda que o sentido da frase comporta certa ambiguidade;
poderia ser, não rigorosamente uma suspeição do uso, mas, sim, esse uso em pequeníssima
quantidade; o que se traduziria em francês por un soupçon de poudre, de maneira idêntica à
utilizada em frase do próprio Balzac, registrada no verbete"soupçon", do Petit Robert 1969:
"Elle mettait un soupçon de rouge".
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Ainda que não volumoso, o guarda-roupa de Renet reproduz modelos de vários outros.
As casacas de casimira de Elbeuf são adquiridas por Filipe Brideau em Um Conchego de

Solteirão: "Ao fim duma semana, Filipe já possuía sobrecasaca, calças e coletes novos, de
bom tecido azul d'Elbeuf". (CH VoI. VI, p. 179 CS)

Em A Solteirona, recomenda a Atanásio a sra. Granson: "Põe tua camisa bonita, de
refolhos, tua casaca de casimira verde de Elbeuf". (CH VoI. VI, p. 467 Solt)

Em Os Funcíonários, é o sr. Lillard que poderá ser visto em uma "casaca de pano de
Elbeuf". (CH VoI. XI, p. 129, Func)

Os Sallambier pertenciam a uma das famílias estimadas do Marais, quarteirão de
prósperos comerciantes. Um deles casou-se, em Elbeuf, com Marthe-Reine Lejeune, a filha
de um fabricante de fazendas."327

Teríamos aí a provável fonte de informação?
Outra peça do guarda-roupa é o colete de piquê.
Na lamacenta Paris de Luís Felipe, Balzac é-nos descrito, portando um modelo branco.328

Indispensável àépoca, veste outros personagens do romance. Florian, por exemplo, não
o di~pensa. .

A página 27, ele é-nos apresentado com um colete de seda bordada. Na página 132, exibirá
um outro, abotoado de opalas. E na 153, um justo, com o pormenor dos laços. Até mesmo
Bigorre recolhe a paga polpuda na cava do colete. (p. 134)

Vários modelos desfilam na 'Comédia'. Por exemplo o ceI. Gourand, de Pierrette:
"adotou o colete de piquê branco e mandou fazer uma sobrecasaca nova de fazenda azul",
etc. (CH VoI. V, p. 427 P). Goriot, "habitualmente vestido com um traje azul claro, usava
todos os dias um colete de piquê branco" (CH VoI. IV, p. 27 PG). Cesar Birotteau possuía,
igualmente, um colete "de piquê branco, trespassado" (CH VoI. VIII, p. 366 CB).

Em nossa pesquisa, o detalhe da gravata, assim como o do pó-de-arroz, aparece perten
cente a uma categoria de moda já ultrapassada: "gravatas de veludo enfunadas".

Robert Burnand informa-nos que, por essa época, eram encontrados qüinquagenários
fiéis à moda do Império, portando gravata branca, cujas pregas são tão numerosas que o
queixo fica nelas enterrado.329

O primo Pons, que surge logo no primeiro capítulo como um glorioso remanescente
desse período, será visto usando:

Uma enorme gravata de musselina branca, cujo laço pretensioso fora inventado por
um elegante paraseduzir as"mulheres encantadoras" de 1809, subia tanto acima do queixo
que o rosto parecia mergulhar nela como num abismo. (CH Vo1.X, pp. 417/418 PP)

Por último, calçando a personagem, "sapatos lustrados ou bonitas botas com borlas".

As botas devem ter a assinatura Sikorski. Esse fabricante de grande estilo é o único
que conhece o segredo da curvatura correta, das dobras, da flexibilidade, do rangido, do
verniz, do brilho, do lustro. Ele cita com orgulho o dito de um desastrado que, ap6s um

327 André Maurois, op. cit., p. 10.
328 André Billy, op. ciL, p. 72.
329 R. Burnand, op. cit., p. 91.
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pontapé recebido de um "dandy" irritado, esfregava os fundilhos com vaidade: "Não é
qualquer um que tem o privilégio de levar no traseiro um pontapé de uma bota de
Sikorski" .330

Balzac, em Ilusões Perdidas assina as de Renet. O protagonista é Luciano de Rubempré:
"Enfiou as belas calças justas, de cor clara, calçou as botas de borlas, que lhe haviam custado
40 francos, e vestiu a casaca de baile". (CH VoI. VII, p. 198 IP)

Camusot, baixando os olhos reconhece

[...] nas costuras das botas de Luciano a cor da linha empregada pelos sapateiros
célebres, e que se desenhava em amarelo vivo sobre opomo reluzente dos canos [...] Letras
negras, impressas sobre o couro branco do forro, comavam o endereço de um sapateiro
famoso: "Gay, rue de Michodiere". (CH VaI. VII, p. 264 IP)

"Em que o nó se aperta" é o título do capítulo LXII, o mesmo com que Balzac nomeou
o XLI de O Primo Pons. (CH VoI. X, p. 544 PP)

Nos derradeiros limites da resistência, Florian anseia por um desfecho, chama Renet a
explicações, ali mesmo, no consultório:

Volta para Constance, meu filho, torna à companheira ideal, à criatura que te
serve... Constance éboa...

Flonan vai prosseguir, mas Renet lhe interrompe apalavra, trocadilhando com
zroma:

Ah! Sim! (~ constância éa base das virtudes"! (p. 261.)

Diz-nos Billy:

Entre os recursos estilísticos de Balzac convém seja arrolado o trocadilho. O roman
cista gostava muito dessa brincadeira tão desprezada pelos clássicos, e tirava dela efeitos
extraordinários, principalmente ao fazer conversar artistas, por exemplo, em toda a
primeira pane de Uma Estréia na Vida.331

O mesmo Billy332 fornece-nos, a esse propósito, interessantes especificações de uma parte
da biografia do romancista, que ele extrai de La Carme de M de Balzac, célebre romance
zinho de madame de Girardin. Informa-nos dentre outras passagens, que, freqüentando o
casal Girardin, uma de suas brincadeiras favoritas era imitar o acento alemão de Nucingen
ou de Schmucke, ou falar "rama" como os freqüentadores da pensão Vauquer. Ou, então,
como o aprendiz de pintor, Mistigris, deformava os provérbios: les extrêmes se bouchent, il
est comme un âne en plaine, etc. Ao menor achado desse tipo, ele dava saltos através do
salão da sra. Girardin. Ela atribuía muito valor aos trocadilhos, colecionava-os para o seu
"Courrier de Paris". Embora Balzac ambicionasse a capacidade de os formular, teve de
reconhecer, após esforços conscienciosos, sua notória incapacidade a esse respeito e apegar-se
aos provérbios fundamentados na semelhança de duas palavras, que precedem os trocadilhos

330 Idem, pp. 90/91.
331 A. Billy, op. cit., pp. 176/178.
332 P. Rónai, Balzac ea Comédia Humana, p. 120.
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aprc;ximativos postos em voga pela escola do bom senso. .
E o caso do exemplo mediúnico, onde o provérbio é o que enseja o trocadilho.
Procurando fundamentar melhor sua construção, buscamos o verbete "Constance", da

velha Enciclopédia Larousse. Na parte de iconografia, entre outras representações, registra
se a de uma mulher tendo os pés pousados sobre uma pedra quadrada, símbolo da firmeza.
B. Ricart personificou-a em uma estampa, por uma mulher em uniforme militar, sentada
sobre um rochedo.

Encontramos algumas referências a essa virtude na Comédia Humana:
Em O Lírio do Vale, a frase é de Henriqueta para denunciar a Félix de Vandenesse o

quão frívola é a inglesa pela qual está interessado: "Os que tanto gostam de brilhar e de se
movimentar não receberam o dom da constância". (CH VoI. XIV, p. 413 Urio)

Outra referência acha-se em A Procura do Absoluto, onde o autor formula o que seria
para ele a representação iconográfica dessa virtude:

Se fosse preciso pintar a constância sob a mais pura forma humana, estar-se-ia talvez·
no caminho certo tomando o retrato de um bom burgomestre dos Países Baixos, capaz,
como se viram tantos, de morrer burguesmente e sem brilho pelos interesses de sua
Hansa.333

E ainda, evidenciando o apreço em que o romancista tinha essa virtude, a sua dedicatória
de Os Pequenos Burgueses a Constance-Victoire. Em nota de rodapé, Rónai esclarece que,
sob esses dois nomes inventados, ele escondia o da condessa Hanska, sua futura mulher,
querendo indicar, sem dúvida, que, graças àsua constância, ele alcançaria a vitória, isto é, o
matrimônio almejado. (CH VoI. XI, p. 341 Bur)

O autor já havia introduzido no texto, através de Jules, um trocadilho, quando essa
personagem anuncia a padre Marcel que lhe trará "um certo vinho de mais bouquet do que
as flores do jardim". (p. 39)

Considerado Renet à luz da mediunidade como a reencarnação de Jules, não deixa de
ser interessante a coerência da atribuição a este de um espírito brincalhão que, no outro,
tem continuidade sob a forma de ironia.

'f

Outro título tomado à Comédia Humana é do capítulo LXV, correspondendo ao do
XXIII de Esplendores eMisérias das Cortesãs: "Até onde leva a paixão!" (CH VoI. IX, p. 107
Emc). Renet, cauteloso, entra no solar, onde recolherá valores, roupas e documentos, para
sua fuga em companhia de Rossellane:

- "Duro golpe para minha mãe" - pondera, ensimesmado. - "Além de tudo, com
meupai doente... Tudo isso énuvem sobre a nossafelicidadefamiliar, mas o queposso
fazer? Mais cedo ou mais tarde teria de partir. Tenho de viver a minha vida, sou
homem. Eles já tiveram o seu quinhão, toca-me a vez". (p. 214)

333 Hansa: liga de várias cidades do norte da Europa, na Idade Média, para fins comerciais e
defensivos, chefiada pela cidade de Llibeck. (CH Vol. XV, p. 480 PA)
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A continuidade da frase faz surgir o tema do arrivismo que será discutido no retrato de
Rossellane. Vamos pois apenas permitir que Renet complete esse discurso com um trecho
da página seguinte:

- Tenho dinheiro que basta para todo um ano... Trabalho aparecerá. Tenho
instrução, sou jovem, forte, de boa aparência. Meus pais se aproximam do ocaso. Não
podemos misturarexperiências, a noite que se aproximapara eles, odia que nascepara
mim. Não posso iludir·me, adiar... Província é relógio atrasado. 334 Quero ser feliz,
víver! Para isso, o único remédio éEartír... Assim tem sido, desde que o mundo é
mundo. Meus filhos farão o mesmo. Epreciso compreender! (p. 275)

"Fugitivo em dúvida", capo LXIX, àpágina 288, é aquele para o qual agora nos dirigimos,
tomando-lhe, porém, apenas a última frase, pois que todas as informações que ele encerra
já foram aproveitadas em outros segmentos do nosso estudo: "Ambíguo estado de espírito
cresce-lhe entre a cabeça e o coração, quando empurra a porta e entra, a dúvida entra com
ele". (p. 290)

Esse espaço fisiológico, que poderíamos tom~r também como um percurso, pode ser
visto, com ligeiras variantes, em outros trechos. A página 110, traduzindo uma reflexão de
Florian, ante a confissão de Narcise Fondanaiche, o narrador diz: "Não, não consegue baixar
o cérebro ao nível do coração". A página242, a personagem é Constance, e, enquanto reflete
e torna a refletir, "o coração lhe assoma à cabeça".

Essa mesma topografia pode ser vista em Luís Lambert, numa reflexão da própria
personagem, que, como sabemos, é auto-biográfica:

- Fato singular! Em todos os grandes homens cujos retratos me chamaram a atenção,
o pescoço é curto. Talvez a natureza queira que neles o coração esteja mais perto do
cérebro. (CH VaI. XVII, p. 58 LL)

[...] segundo as suas próprias definições, pois, Lambert foi todo coração e cérebro. (CH
VaI. XVII, p. 59 LL)

Vilfrido, de Seráfita, outro fantasma do espelho do romancista, assim nos é descrito:

Sua estatura era medíocre, como a de quase todos os homens que se elevaram acima
dos outros; tinha o peito e as espáduas largas, e o pescoço curto, como o dos homens cujo
coração deve estar próximo da cabeça... (CH VaI. XVII, pp. 165/166 Ser)

Em nota de rodapé, Paulo Rónai esclarece que essa idéia, como nós próprios constata
mos, já fora enunciada em Luís Lambert, lembrando-nos que o pescoço curto era uma das
características físicas mais salientes de Balzac, que está dando um retrato idealizado de si

334 Buscamos, sem sucesso, localizar esse provérbio em francês; mas o certo é que, em Balzac, °
fato, aparentemente tão pouco relevante, de um relógio que se atrasa pode ser causa de
conseqüências graves. "Em A Duquesa de Langeais, a heroína desesperada deixa a sociedade
parisiense pelo convento, renunciando a esperar por mais tempo por Montriveau, cujo relógio
atrasava. (pI. V, p. 240). EmA Interdição, o juiz Popinot, acometido de uma coriza, permanece
acamado por vinte e quatro horas (pI. III, p. 59) e será liberado in extremis do processo que
instruía. Um relógio que atrasa, uma coriza, eis certamente dois 'simples fatos' pesados de
conseqüêricia." (Ed. Garnier, La Vieille Filie, nota de rodapé à p. 75).
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mesmo sob os traços de Vilfrido, e termina a nota dizendo que, ao escrever Seráfita, Balzac,
como a personagem, contava trinta e seis anos de idade.

Transferimo-nos, agora, para o capítulo LXXII, "Aonde os maus caminhos vão dar" (p.
297), reedição da terceira parte de ESp'lendores e Misérias das Cortesãs, intitulada da mesma
maneira (CH VoI. IX, p. 267 Emc). E a descrição da morte de Rossellane.

A cena que convocaremos é aquela em que...

Aproxima-se a estalajadeira brandindo os braços enrolados na espuma de rendas
das mangas, se persigna, apoiando-se ao alquilador que trabalha na casa e que,
cofiando abarba suja, olhos acesos como tochas, observa Renet da cabeça aospés, qual
se estivesse examinando um espécime raro de cavalo normando. (pp. 298/299)

o surgimento da estalajadeira é um acontecimento óbvio dado que a tragédia ocorre em
seu estabelecimento. Balzac, contudo, em Outro Estudo de Mulher acrescenta motivos que
vêm ainda mais justificar essa escolha, emitindo sobre aquela profissional conceitos que
fazem dela a testemunha perfeita para ali figurar. O romancista fala-nos através da persona
gem Bianchon:

A cada frase, minha hospedeira espichava o pescoço, olhando-me com perspicácia de
estalajadeira, espécie de meio termo entre o instinto do gendarme, a astúcia do espião e a
manha do comerciante. (CH VoI. IV, p. 555 Oem)

Quanto ao alquilador, é tal a riqueza de nossa documentação que seria impossível
recusar-lhe a condição de um figurante à maneira balzaquiana, que se evidencia tanto em
sua atitude quanto na própria estrutura da frase.

Por atitude, entendemos o dimensionar o outro através de um olhar, no qual se traduz
uma gama de emoções onde não falta certa dose de ambigüidade.

Em A Prima Bete, vemos um funcionário do banco dirigir ao tio Fischer um olhar.
semelhante:

o senhor está beni disposto - continuou, sentando-se sobre um caramanchão de vinha
e medindo o velho como um negociante de carne humana mede um substituto.335 (CH
VoI. X, p. 137, Be)

Coremin subiu vivameme para o carro depois de medir de alto a baixo, com o olhar,
a Michu, ao pavilhão e a Couram que ladrava atrás dele. (CH VoI. XII, p. 114 Ctn)

O detalhe dos olhos vem-nos deA Musa do Departamento: "Os olhos do pobre homem
ficaram acesos como tochas, ele tremeu como uma folha, sentiu a laringe paralisada", etc.
(CH VoI. VI, p. 412 MD)

Profissional de certa forma equivalente ao revendedor de automóveis da atualidade, é
natural que o alquilador tenha servido às comparações de Balzac. Um exemplo vem de
Esplendores e Misérias das Cortesãs: "Nesse momento, jornalistas, dandies, ociosos, todos

335 Um negociante de carne humana: sargento que arrolava os recrutas e que podia aceitar, em vez
das pessoas abastadas, substitutos pagos. (CH VoI. X, p. 137 Be. Ver capo X, pp. 487/488. Ver
também p. 74 Cept.)
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examinavam, como alquiladores examinam um cavalo à venda, o delicioso objeto da sua
aposta". (CH VaI. IX, p. 33 Emc)

Mas o melhor texto parece-nos o de UrsulaMirouet, onde as personagens são de Marsay
e Saviniano: "Vejamos! - replicou de Marsay, que examinou Saviniano da cabeça aos pés
como um alquilador examina um cavalo". (CH VaI. V, p. 100 UM).

Renet é, várias vezes, associado, no decorrer do romance, a um equino, como já visto
no capítulo "Primeiras Indagações", onde são estudadas as comparações. Contudo, em
especial, chamou-nos a atenção um monólogo de Rossellane, à página 292: "Ele próprio
escarvará os caminhos percorridos e cuspirá sobre meu rosto a saliva da condenação!"

Balzac usará esse mesmo verbo - 'escarvar' - nos seus dois sentidos: o literal e o
metafórico.

O primeiro é de uma cena de Um Caso Tenebroso: "O ruido produzido por uma dezena
de gendarmes, cujos cavalos escarvavam o chão, reboava no gramado". (CH VaI. XII, p. 83
Ctn)

O segundo vem-nos de Cesar Birotteau: "Popinot, habitualmente tão amável e tão
calmo, escarvara o chão como um cavalo de raça antes da corrida, na loja, ao sair da mesa".
(CH VaI. VIII, p. 421 CB)

Ainda nessa obra, o próprio Cesar será descrito em termos de comparação com um
cavalo e, coincidentemente, de raça normanda: "Sua abundante cabeleira negra, seu pescoço
de cavalo normando, seus membros grossos, seu ar simples e honesto", etc. (CH VaI. VIII,
p. 349 CB)336

'r
* )~

À página 300, Renet,"inesperadamente tomado de nova decisão, apanha as malas e
abandona o recinto (...] "Ao sereno, no pátio fronteiriço a uma das casas ribeirinhas,
celebram-se bodas". (p. 301)

Lemos, textualmente, em Um Contrato de Casamento:

Um casamento celebrado à noite sempre traz à alma sinistros presságios, a luz é o
símbolo de vida e de alegria, de cujos augúrios ele fica privado. Perguntai à alma mais
intrépida por que ela fica enregelada? Por que o frio negro das abóbadas a enerva? Por que
o ruído dos passos a assusta? Por que se presta atenção ao grito dos mochos e ao clamor
das corujas? Embora não exista nenhuma razão para tremer, todos tremem,·e as trevas,
imagem da morte, entristecem. (CH VoI. N, p. 470 Cc)

336 Na edição de O Pai Ganat, Garilier Freres 1960, p. 44, acha-se uma nota de rodapé, após o
trecho que a seguir transcrevemos: "'Cavalo de puro sangue, mulher de raça', tais eram as
locuções que começavam a substituir os anjos do céu, as figuras ossiânicas, toda a antiga mitologia
amorosa repelida pelo dandismo". Explica a nota que: "É entretanto certamente, 'a antiga
mitologia amo~osa' que triunfará, em 1820, com as Meditações de Lamartine. Comete Balzac um
anacronismo? E possível que as metáforas hípicas citadas nessa passagem estivessem emuso desde
essa data em alguns círculos de elegantes. Todavia elas só se difundirão sob a Monarquia de Julho,
com a voga das corridas de cavalo, manifestada em 1833 com a criação do 'Jocquey-Club'." Na
psicografia, essas metáforas hípicas situam-se, cronologicamente, a partir de 1827, mais perto,
portanto, de 1833, mas, ainda assim, mantendo o provável anacronismo.
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Celebradas à noite, como se pode constatar pelas tochas que correm "entre motejos" e
as "raras estrelas" coruscantes (p. 301), as bodas da psicografia encerram o sinistro presságio
balzaquiano, colocadas entre a morte de Rossellane, que acaba de ocorrer, e a de Florian,
que está ocorrendo. .

Essa volta imprevista da personagem precipita, no texto, uma série de extraordinárias
informações ressoando em nossa documentação.

Logo no início da página 302, em um detalhe da paisagem, "Solitário morcego, com
silêncio no vôo, espaneja o espaço com as membranas".

Não saberíamos dizer se esse soturno animal faz, igualmente, parte do bestiário lúgubre
para vaticinar ocorrências; mas écerto que em Pequenas Mísérías da Vída Conjugal, ele tem
quase essa conotação:

Dizer a um homem: Restam-te apenas duas horas para dormir, não é, em ponto
pequeno, o mesmo que dizer a um criminoso: São cinco horas da manhã, está marcado
para as sete e meia"? Esse sono é perturbado por um pensamento cinza, alado, que vent
esbarrar de encontro às vidraças de seu cérebro, à maneira dos morcegos. (CH VaI. XVII,
p. 531/32 Pmv)

Na carreira, Renet, vencendo becos, praças e ruas, filosofa:

- Morremos sós!A desolação da morte é incomunicável!
- A mais dolorosa ocorrência não altera um til das páginas vivas da natureza.

Tudo prossegue... (p. 302)

o narrador já expressara esse filosofar na dramática cena do linchamento: "O vento,
tornejando na rua, assopra-Ihe os cabelos, diverte-se indiferente à tragédia". (p. 60)

Em O Pai Goriot, Balzac empresta a essa incomunicabilidade uma irônica conotação de
prerrogativa: "Um dos privilégios deste boa cidade de Paris é que aqui a gente pode nascer,
viver e morrer sem que ninguém preste atenção. Aproveitemos as vantagens da civilização".
(CH Vol. IV, p. 227 PG)

Um exemplo do qual ainda mais nos aproximamos é o de O Lírio do Vale, na filosofia
de Vandenesse, sob a curiosa coincidência do fundo sonoro de um deslocar de carruagens:

As duas pomposas caleças de oito cavalos, os coronéis cobertos de dourados, o séqüito
e seus turbilhões de poeira passaram rapidamente ao grito de "Viva o rei!" Pareceu-me que
a corte havia passado sobre o corpo da senhora de Mortsauf com a insensibilidade que a
natureza mostra diante de nossas catástrofes. (CH VaI. XIV, p. 428 Lírio)

Contudo não percamos de vista a personagem: "Na corrida, lanternas públicas passam
lhe em sucessão ante os olhos por borrões amarelos, as sombras fundas envolvem-no, o
vento tatala-Ihe as abas da capa de viagem". (p. 302)

O capítulo IV, de Esplendores eMisérias das Cortesãs, descreve-nos o que o próprio título
designa, "Uma paisagem parisiense":

Todo homem que desconheça a Paris noturna ficaria attrrado e triste ao cair no
labirinto de vielas que rodeiam aquele clarão refletido no céu. As torrentes do gás sucede
uma sombra espessa. (CH VaI. IX, p. 36 Emc)

O sr. Poiret, de O Pai Goriot, "deixando flutuar as abas enrugadas da sobrecasaca" ... (CH
Vol. IV, p. 23 PG)
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Na mesma obra, a sra. de Restaud, fugindo, "como num rápido vôo, para outra sala,
enquanto as abas do roupão, abrindo-se e fechando-se, lhe davam a aparência duma borbole
ta". (CH VoI. IV, p. 57 PG)

Os dois parágrafos seguintes, completando a projeção de emoções na paisagem, encerram
o capítulo, sem reduzir a fecundidade de analogias.

Em carrilhões da Cidade Alta, nos campanários, gargantas de bronze solftjam
horas compassadamente. Tal se fora estranho ao serviço das rédeas, Renet dirige
aturdidamente o cavalo, entra por vielas estranhas, faz curvas desnecessárias, segue
ignorando por onde vai, buscando, às tontas, o trajeto de volta à casapaterna. (p. 302)

Esse primeiro parágrafo está contido, quase literalmente, em um exemplo de O Gabinete
das Antiguidades, quando a personagem Viturniano, em um estado emocional semelhante
ao de Renet,

[...] guiou o cavalo como se nunca tivesse guiado. Esbarrou em carros, foi de encontro
a um marco na praça Luiz XV, andou sem saber para onde ia. Não se sentindo dominado,
o cavalo fugiu pelo cais d'Orsay, rumo à cocheira. (CH VaI. VI, p. 619 Ga)

A semelhança estende-se ao início do segundo: "Galopa o cavalo como se a inquietude do
condutor se lhe comunicasse aos movimentos". (p. 302)

Expressa-se essa psicologia do animal, em Um Caso Tenebroso, em dois exemplos: no
primeiro, a personagem é o administrador da propriedade dos Simeuse: "Apenas dito isso, o
cavalo, em cujas ilhargas Michu golpeou com os calcanhares, apertando os seus fortes joelhos,
disparou com avelocidade de um animal de corrida; parecia compreender o dono: atravessa
ram a floresta num quarto de hora". (CH VaI. XII, p. 59 Ctn)

O segundo:

[...] a brecha era suficientemente abrupta para tornar difícil fazer-se descer ali um
cavalo, esobretudo fazê-lo subir àestrada comunal; parece,entretanto, que nos momentos
de perigo, os cavalos se identificam com o pensamento de seus donos". (CH VaI. XII, p.
85 Ctn)

O último texto que se impôs à nossa análise, para completar o retrato do jovem Barrasquié,
foi o de sua volta à casa paterna:" Abre cautelosamente o portão de entrada para que não ranja
nos gonzos, recolhe o veículo e liberta o animal fatigado". (p. 303)

Essa precaução - outro clichê - parece indicar sua preocupação em não acrescentar ainda
mais ruído àquele de que certamente já se julga alvo, na süa condição de filho pródigo.

No romance Ao Chat-qui-pelote: "Nenhum ruído perturbava a paz daquela casa solene,
cujos gonzos pareciam estar sempre azeitados" ... (CH VaI. I, p. 39 CP)

Em O Pai Goriot, numa visita de Rastignac ao palacete de Beauséant, "Um criado, com
uniforme encarnado e dourado, fez ranger nos gonzos o portão" ... (CH VoI. IV, p. 62 PG)

Próspero, personagem de A Estalagem Vermelha, "abriu as janelas fazendo peso nos
gonzos a fim de ensurdecer.lhes os rangidos", (CH VoI. XVI, p. 318, Everm)

ROSSELLANE

É no capítulo XXXI que se dá sua primeira aparição. A cena passa-se no gabinete de
Florian:
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Moça de cabelos escuros em modesto traje, livre de enfeites, não obstante apurado,
vara a porta no exato momento em que o facultativo despede a doente anterior,
depondo apena na ultimação da receita. ,

O médico saúda aconsulente, analisando-a num agudo olhar profissional. A
primeira vista, guarda a impressão de conhecê-la, sem precisar, todavia, de quando e
onde. No formoso rosto extremamentefeminino, pressupõe semelhanças incertas. (pp.
142/3)

Essa apresentação, já em seu primeiro momento, leva-nos à aceitação de um equívoco,
quanto àfiliação da personagem; isso porque a existência de uma filha enjeitada conduz-nos,
naturalmente, a associar-lhe as "semelhanças incertas" e antecipar um enredo plausível, na
expectativa de seu retorno. O engano, como é do nosso conhecimento, permanece até o
final da leitura do romance, quando, em um discurso do mentor espiritual Zéfiro, ficamos
sabendo que Rossellane, sendo de fato filha de Margot, é, entretanto, a reencarnação da
Convulsionária:

- Carla, a vidente, possuía serpentes e animais venenosos em casa. A filhinha de
Florian desencamou picada por um lacrau. 337

{..] Apossando-se de apreciável fortuna, sem o ônus da criação e educação da
pequenina eainda na condição de herdeiros únicos de Carla Sebastianini, Margalide
eBigorre encetaram novafase de existência com relativa prosperidade. Deliberaram
realizar o velho sonho de granjear um filhinho. (pp. 316/17)

. Foi quando lhes nasceu uma menina, Rossellane, que se situou no lugar da outra,
habituando-se, desde pequena, à suposição de ser a filha do dr. Barrasquié. A desvairada
ambição de Margot, interessada em chantagens futuras, punha especial interesse em tal
simulação, ainda que frontalmente contra o seu próprio amor maternal.

Em um segundo momento da apresentação, pela descrição do traje, já se percebe a
intenção de mostrar-nos uma camponesa, o que, aliás, ela própria confessará:

{..]Atéagora, estou mantida da respiga eda rebusca, urdindo ofurto dissimulado,
esmolando empregospor aí, ao léu.

Contempla só aprovável condessa! Olha as marcas do trabalho, os calos em suas
mãos! Mãos, ou cascos de animal?!

Estende as palmas abertas, os dedos gretados que se agitam ante o rosto de
Barrasquié, mudo de terror, e ri-se.

- Como não tens ocuidado de indagarque espécie de trabalho, eu repito: otrabalho
de pilhar, de roubar! Roubarpara viver! (pp. 146/147)

337 Uma consulta ao verbete Scorpion, do GDUL XIX- S, 1866/1876, fez-nos constatar a conve
niência da escolha. Esses aracnídeos, regionais do Languedoc, ali se encontram em quantidade,
sendo, ao contrário, raros no resto da França. São pouco freqüentes os acidentes produzidos por
sua picada, e os casos ocorridos registram-se justamente nas províncias meridionais. Balzac
formula para uma das personagens de seus Contos Droláúcos, a bela Impéria, uma fantasia de
suicídio na qual surge uma interpretação histórica da morte de Cleópatra: ...et se fairoyt picquer
comme la royne Cléopastraparungscorpion ou aspic (...e fazer-se-ia picar, como a rainha Cleópatra,
por um escorpião ou áspide) (La Belle Impéria Mariée -' p. 594)
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Rónai, na introdução a Os Camponeses, indica o ponto de vista em que Balzac se coloca,
diante dessa classe social. Remontando seus raciocínios ao autor do Contrato Social, diz-nos:

Um dos lugares comuns do romantismo, herdado de Rousseau, é a bondade natural
do homem. Ora, se os homens são bons por natureza, os melhores devem ser aqueles que
levam a vida mais natural: quer dizer, os camponeses. O próprio Balzac influenciado
fortemente pela pregação de Rousseau, adotara como tese fundamental de seus "Estudos
Filosóficos" a idéia de que o pensamento é um mal e corrompe o homem. Muitos de tais
estudos, como se pode ver em vários romances do escritor, são meras ilustrações ou
demonstrações dessa afirmação previamente aceita. Mas àmedida que o talento de Balzac
se tornava mais maduro e sua visão mais larga, o artista verificou a contradição entre as
idéias rousseauianas e os dados da observação. Ao cabo de algum tempo teve de reconhecer
que o quadro idealista dos costumes canlpestres, tão freqüente nos romances da época,
não correspondia àrealidade. Entre os depoimentos significativos a esse respeito nas obras
da fase madura, talvez nenhum seja tão explícito como o trecho seguinte de Um Conchego
de Solteirão, escrito em 1842:

"Sem querermos desgostar os criadores de idílios e os filantropos, os habitantes do
campo têm poucas noções sobre certas virtudes; e, neles, os escrúpulos provêm de uma
atenção interesseira e não de um sentimento do bem e do belo. Criados diante da pobreza,
do trabalho constante e da miséria, essa perspectiva lhes faz considerar como permitido
uldo quanto os pode tirar do inferno da fome e do trabalho incessante, principalmente
quando aleinão se opõe aisso. Se há exceções a essa regra, são raras. A virtude, socialmente
falando, é companheira do bem-estar e começa com a instrução." (CH Vol. VI, p. 113 CS)

Vista na amplitude dessa perspectiva sociológica, a figura moral de Rossellane, ainda que
apenas esboçada, já não destoa das expectativas do romancista. Examinemo-la, contudo, em
outros detalhes de sua composição, aproveitando para acompanhar todas as fases de suas
transmutações. Completando a descrição da página 143, pode-se ler:

A face da jovem, engrinaldada de cabelos em franjas finas, presos emfontanges à
maneira antiga, tem um ar de fatuidade. Ressalta-lhe nas linhas faciais, o tempera
mento obstinado. As pupilas são vivas, postas àflor do rosto, e esparzem veludoso
olhar, mas reverberante de altivez. O queixo é voluntarioso, a tez mostra ardentes
cores de terras tropicais; veste saia de algodão azul, pés sem meias na enormidade dos
sapatos rotos, de solas grossas, uma das quais aberta como boca de peixe.

o cabelo emfontangesé um penteado da época de Luiz XIV, o que faz correta a expressão
"à maneira antiga". Consistia em uma fita prendendo os cabelos, cujos nós recaiam sobre a
fronte, e consta que a origem dessa moda remonta àfavorita do rei, Mlle. de Fontanges, que
prendeu desse modo sua cabeleira, num dia de ventania.

Embora não tomada à Comédia Humana, a cortesã continua, mesmo indiretamente,
servindo de termo de comparação àdescrição dessa outra Carla, rediviva, que é Rossellane.

No final do apartado retoma entretanto a camponesa, na "enormidade dos sapatos
rotos":

"Antes de mais nada, as mãos grossas e os pés grandes de Stela, filha de campônios dos
arredores de Saint-Lô, chamaram a atenção", etc. (CH Vol. lI, p. 85 EV)

Em "O Médico Rural", a Fosseuse é-nos apresentada com ..."os pés largos e fortes como
os das camponesas" (CH VoI. XIII, p. 383 Mr), e esse ~xemplo torna-se ainda mais
expressivo, se levarmos em consideração o fato de que tal personagem toma como modelo,
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em sua gênese, o mesmo protótipo histórico do qual vão surgir Carla e Rossellane. (Ver
retrato de Margot, p. 210/11/12)

Para o acréscimo aos sapatos do adjetivo 'rotos', trouxemos dois exemplos de Balzac,
prov~nd6 ser esse um dos pormenores que, igualmente, não escapavam à sua observação.
O primeiro são os sapatos que calçam a falsa vendedeira de hortaliças, Asia, de "Esplendores
e Misérias das Cortesãs": "Os sapatos faziam cada careta que pareciam estar troçando da
cara tão rota como o vestido". (CH VoI: IX, p. 276 Emc)

O segundo acha-se em "A Missa do Ateu" , em um diálogo de Desplein com Bianchon:
"Não sei se mais tarde experimentamos tanto pesar pela traição dum colega como o que
sentimos, você e eu, ao ver a ridícula careta dum sapato que se descose". (CH VoI. IV, p.
306 At)

E o complemento - "solas grossas, uma das quais aberta como boca de peixe," - pode
ser visto, em "Os Pequenos Burgueses", aplicado a umas chinelas cujo proprietário é
Poupillier: ..."as chinelas informes que lhe serviam de calçado abriam a bocarra no chão".
( CH VoI. XI, p. 483 Bur)

"

O gesto das mãos nos quadris é conceituado como tÍpico das mulheres rudes; ao se
apresentar, pela primeira vez, no consultório do médico, Rossellane dirige-se a ele: "De
mãos apoiadas nos quadris, ao jeito das mulheres desinibidas que a polidez ainda não
alcançou, pergunta com inesperado desdém:

- Barrasquié, o doutor?" (p. 143)
Numa entrevista posterior, quando "se derrama em expressões que semelham essên

cias envenenadas", ela se ergue ... "mãos na cintura, qual ânfora de asas duplas" (p. 254)
Essa conceituação aparece em diversos trechos da Comédia Humana: em O P:r-imo Pons,

iremos surpreender a porteira Ci bot, ..."conversando com avizinha, com as mãos nas largas
cadeiras" ... (CH VoI. X, p. 454 IP). Em O Avesso da História Contemporânea, "A sra.
Vauthier, com as mãos nos quadris, esperava agradecimentos" (CH VoI. XI, p. 619 Ahc).
(Ela havia sido, em 1809, criada de cozinha do príncipe de Wissenburgo)

Outro exemplo, de Os Camponeses, "A velha, mulherzinha meio corcunda, tanto
lançava chispas pelos olhos como injúrias pela boca desdentada e coberta de espuma,
conservando-se no limiar da porta, de mãos nas cadeiras e gritando tão alto que de Blangy
poderiam escutá-la". (CH VoI. XIII, p. 67 Camp)

Além dos gestos, o autor pareceu-nos querer traduzir o falar camponês, na frase:
"Barrasquié, o doutor?"

Evidentemente, as limitações de uma versão não permitiram as equivalências do francês
do homem do campo, que Balzac, com freqüência, utilizou, como em A Pele de Onagro,
onde reproduz, com fidelidade, as expressivas incorreções de linguagem dos camponeses da
Auvetgne. A nosso ver, essa dificuldade é compensada através de uma outra característica
balzaquiana, o "tutear" que Rossellane passa a empregar em suas entrevistas com o médico:
"Ira e revolta impregnam as inflexões da recém-chegada ao prosseguir, tuteando intencio
nalmente". (p. 144)

Rónai chama-nos a atenção para as variações estilísticas desse emprego dos pronomes,
em "A Pele de Onagro":

o pronome 'vous' aplica-se, no francês moderno, igualmente à segunda pessoa do

singular e à segunda
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singular e à segunda do plural. Quando aplicado ao singular, é às vezes substituído por
'tu', substituição essa que em Balzac nunca é fortuita e sempre corresponde a alguma
intenção bem nítida.

Assim, o velho antiquário, depois de haver tratado Rafael por "vous" ao longo de toda
a conversa, passa a tratá-lo por 'tu' quando o julga com intenção de agredi-lo: "Ah, ah!
j'avais dnnc raison de me méfier de toif (.p. 30)338

Esclarecido o equívoco, a cortesia retoma os seus direitos, e Rafael volta a ser 'voul.
Ao despedir-se de Fedora, a quem em vão pretendeu conquistar, Rafael lança-lhe O

grito: "Tu as le présent et moi l'avenir!"339 (p. 170)
Ao transgredir as exigências do bom tom, o protagonista, que, até então, não passara

do cerimonioso 'vous' ao íntimo 'tu', provavelmente quererá indicar o pouco caso que daí
em diante pretende fazer da "mulher sem coração" .340

Em Esplendores e Misérias das Cortesãs, o próprio Balzac confessa-nos a, razão desse
emprego: "Os dois duques tuteavam-se e chamavam-se pelos seus nomes. E um desses
cambiantes inventados para denotar os graus de intimidade, repelir as usurpações da
familiaridade francesa, e humilhar as vaidades". (CH VoI. IX, p. 223, Eme)

Lembremos, aqui, que esse tratamento foi uma metamorfose imposta à linguagem pelo
movimento revolucionário, com a intenção de igualar as classes sociais, o que vem conferir
ao seu emprego por Rossellane um conteúdo agressivo ainda maior. A primeira frase na
qual ela o utiliza é, também, aquela onde o autor insere o detalhe ultra-romântico do
reaparecimento da filha perdida: -"Eu me chamo Rossellane, sou a tua filha desprezada, a
filha a quem tudo recusaste, inclusive o nome que por direito me pertence" ... (p. 144)

A influência romântica em Balzac é já manifesta, em A Bretanha em 1799, romance
histórico bastante conforme à receita de Walter Scott; também na colcha de retalhos que
éAMulherde Trinta Anos, onde aparecem assassinos perseguidos e corsários sanguinários,
e a que não falta sequer a tradicional cena do encontro casual e reconhecimento de pai e
filha; e ainda em muitos comas filosóficos de assunto fantástico,341

Em nosso reconhecimento de paternidade, não deixa de aparecer a tradicional jóia de
família como elemento comprobatório:"Este camafeu prova a minha identidade, examina!"
(p. 145)342

A descrição dessa jóia começa a ser feita à página 133, quando Florian, por nãb trazer
consigo o dinheiro suficiente, passa a comprar o silêncio de Margot e Bigorre,

338 Ah! ah! então, eu tinha razão de desconfiar de ti!
339 Tu tens o presente, e eu, o futuro!
340 P. Rónai, op. cit., p. 111.
341 P. Rónai, op.cil. p. 77.
.342 Esse assunto tem, aliás, precedente em Balzac; um dos seus escritos mais perfeitos, embora

menos conhecidos, A Paz Conjugal, gira em torno de um anel que um marido perdulário subtrai
àesposapara oferecê-lo a uma grande dama faceira, por quem está apaixonado. Esta, por sua vez,
dá a jóiade presente ao amante, um joveme fátuo diplomata. O acaso reúne as quatro personagens
num baile, onde a esposinha atraiçoada prende o diplomata com hábil coqueteria, e, com
inesperada habilidade, arranca-lhe ü anel. A volta deste faz também voltar o infiel marido.
(Conforme P. Rónai, Balzac ea Comédia Humana, p. 78.)
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{..]dando-lhes oque tem, tudo oque encontra nosbolsos, inclusive custoso camafeu
de ouro, preso a trabalhada cadeia, quepertenceraàsuagenitora, recordação afetuosa,
impregnada de saudade, trazendo no interior da moldura lavorada, a miniatura da
senhora em líndo momento da juventude.

Balzac faz figurar jóias semelhantes, em vários de seus romances.
Em O Pai Goriot, vêmo-Io, em sua agonia, reclamar pela correntinha de cabelos e um

medalhão, onde, de cada lado, se inscreviam os nomes de suas filhas Anastácia e Delfina.
(CH VoI. IV, p. 224 PG)

Em Esplendores a Misérias das Cortesãs,

No centro do peitilho de pregas [da camisa do tio Canquoelle], brilhava um medalhão
de ouro onde se via envidraçado um templozinho de cabelos, uma dessas adoráveis
bagatelas de sentimentos que tranqüilizam os homens, tal como um espantalho afugenta
os pardais. (CH VaI. IX, p. 111 Emc)

Billy dá-nos conta de que, junto a uma carta de madame Carraud, Balzac encontra uma
mecha de cabelo com a queixa de que ele não houvesse pensado em lha pedir, ao que ele
respondeu, dizendo:

Maldosa, como me julgas mal! Se eu nada te pedi, foi porque erapor demais ambicioso;
eu queria o bastante para fazer um cadeia a fim de guardar teu retrato comigo, e por outro
lado eu não queria despojar essa nobre cabeça idolatrada.343

Essa correspondência de objetos que se comprova presente, seja na Comédia Humana,
seja nos registros biográficos, não chega a ter o grau de interesse que registramos na utilização
da jóia pelo enredo, quando, num confronto com o romance Esplendores e Misérias das
Cortesãs, as semelhanças apreendidas são tão casuais e subjetivas que dificilmente poderiam
ter sido reproduzidas com uma intenção mistificadora.

Ao exibir o camafeu, Rossellane o faz a meia distância, aos olhos pasmos de Florian, que
contempla, siderado, esse adereço:

Ensaia desesperada menção de arrebatá-la, mas a Jovem, num gesto felino,
guarda-a no decote do corpete, sorrindo mordaz.

...empenha-se areapoderar-se de sipróprio e, àmaneira de alguém quese concentra
numa idéia única, não desfita o corpete por onde ajóia mergulhou. (p. 145)

Em seu desespero, Barrasquié, num comportamento infantil, acreditou que a recupera
ção do retrato materno seria o bastante para descompromerê-Io do erro de tantos anos
passados, tanto assim que, até mesmo nos prolegômenos da morte, em seu delírio, ele ainda
reclama sua devolução:

"Devolve-me o camafeu! Devolve-me o camafeu!" (p.281)
O camafeu no corpete de Rossellane representava, para Florian, um instrumento de

chantagem, exatamente o que representará o requerimento de reabilitação civil na faixa de
padre Herrera (Vautrin), para a cortesã Ester. Esse documento, difícil de conseguir e

343 A. Billy, op. cit., p. 120.
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habitualmente retardado pela polícia, é obtido por e graças à intervenção de padre Herrera,
e seria, para ela, a extinção de um passado vivido na prostituição, além de lhe assegurar,
como ela o acreditava, o amor de Luciano de Rubempré. Mas, na realidade, a intenção do
falso padre era afastá-la de Luciano, por quem ele próprio se apaixonara.

No trecho que se segue às rogativas insistentes de Ester ao padre para entregar-lhe o
documento, reconstituem-se-nos todas as equival&ncias da obra mediúnica:

E friamente tornou a meter o documento na faixa. Como uma criança que s6 tem um
desejo na cabeça, Ester não cessava de olhar para o ponto do cinto onde o papel estava.
(CH VaI. IX, p. 47 Emc)

Na continuidade da cena do entrecho mediúnico,

Parece ajovem adivinhar-lhe ospensamentos recônditos e, olhos relampejantes de
fúria, numa ardêncía incômoda sobre ele, investe apostrofando, a bater no colo,
ferozmente:

- Não tepreocupes em arrebatar-me ocamafeu!Possuo também oregistro batismal
do meu nascímento, em que, à tua revelia, compareces na condição de meu pai. (p.
146)

A posse de um registro batismal, sem a anu&ncia do pai, nos pareceu tão singular que
procuramos investigar a possibilidade de tal ocorr&ncia. Essa pesquisa foi infrutífera em
literatura consultada, especializada e contemporânea; não fora o registro da própria 'Comé
dia', que constitui, independentemente do costume, a veracidade que buscamos, não
teríamos chegado a nenhuma conclusão.

De fato, em A Musa do Departamento, será feito por Bianchon e o sr. de Clagny um
registro semelhante, o do filho de Diná:

Bianchon, acompanhado do Sr. de Clagny, foi registrar o menino no cart6rio como
filho do Sr. e da Sra. de La Baudraye, sem nada dizer a Lousteau. (CHVol. VI, p. 403, Md)

Em" Os Camponeses", romance cuja ação (1823) é contemporânea da de "Cristo espera
por ti", Balzac exprime uma crítica a propósito dos registros oficiais de ocorr&ncias:

Quanto aos simples maires de comuna, ficaríamos assustados com o número dos que
não sabem ler nem escrever, e com a maneira como executam os atos do registro civil.
(CH VaI. XIII, p. 134/5, Camp)

Corno o leitor já deve ter notado, acionamos nossa câmera em direção às múltiplas facetas
da personagem, com ressonâncias em urna documentação histórica e literária, enquanto nos
retratos de personagens episódicas, circunscrevemo-nos, antes, aos pormenores fisionômi
cos, e essa ressalva é feita para evitar uma falsa impressão de indisciplinada resenha. Por essa
razão, vamos reexaminar o apartado da página 146, que já havíamos utilizado, mas não
esgotado, logo no início desse nosso artigo, quando nos propúnhamos tão-somente qualifi
car Rossellane como uma camponesa.

A frase ..."estou mantida da respiga e da rebusca" ... além de evidenciar ocupação típica



286 Osmar Ramos Filho 0.1

do campo, encontra, em Os Camponeses, uma definição do próprio Balzac: "Nas regiões
vinícolas, a respiga das vinhas constitui o que se chama de rebusca",344 (CH VoI. XIII, p.
53, Camp)

Outra frase que veremos refletida dos textos de referência com a mesma força de um
atestado de pobreza, é a seguinte: "Margot e eu temos comido túbera! Sabes o que é isso,
senhor meu pai? Não! Não podes saber! Tens sempre bom fogo e bons pratos!" (p. 146)

Aliás, essa alusão à batata como alimento proverbial das classes menos favorecidas é
própria dos escritores românticos. Burnand cita, a propósito, a curiosa anedota que aqui
reproduzimos:

Não foraIU esquecidas as palavras desse pobre poeta que vivia durante seis dias da
semana, de batatas cozidas. "E no domingo?", lhe perguntaram. "O domingo? eu lhes
acrescento o sal345 ."

Os exemplos em Balzac são tão numerosos que tivemos de submetê-los a uma triagem,
a fim de selecionar os mais expressivos: Em Um Príncipe da Boêmia, o luxo insensato de
que se serve Túlia para executar sua vingança é justificado por um jornalista como peculiar
às mulheres que viveram na infância de "batatas cruas". (CH VaI. XI, p. 57 Pr B)

Em O A 'vesso da História Contemporânea, a personagem Godofredo "Dando um passo
à frente [...] viu a louça das casas pobres; terrinas de barro envernizado, em que batatas
nadavam em água suja". (VaI. XI, p. 626 Ahc).

Atalá, em A Prima Bete, resume sua melhoria de situação: "Enfim, há dois meses não
sei o que é passar fome. Já não como batatas". (CH VoI. X, p. 396 Be)

É de Um Conchego de Solteirão, a frase: "Em matéria de glutonaria, pode-se colocar os
médicos na mesma categoria dos bispos" (CH Vol. VI, p. 119 CS)

Assim, a astuta batedora tem o cuidado de estudar, sem dar a perceber, os processos
culinários que faziam de Fanchette, a cozinheira do velho dr. Rouget, un Cordon - Bleu
digno de servir um médico.

Quando Rossellane escolhe a expressão "bom fogo e bons pratos", evidencia portanto
uma distinção verdadeiramente balzaquiana, que ainda outros exemplos virão ratificar.

Declinando as comodidades de que usufrui em casa da srta. Gamard, num diálogo com
Birotteau, o padre Chapeloud refere-se, entre muitas atenções e vantagens, ao conforto de
"Encontrar sempre bom fogo e bons pratos".(CH VaI. V, p. 497, CF)

344 No original francês, em grifo, Hallebotage. Hallebotage significa grappillage (ou seja, !arcin,
pequeno furto) Rabelais emprega o verbo 'halleboter'; quando as tropas de Picrochole arrasaIU
os vinhedos da abadia de Seuillé, irmão João grita: - "Entrego-me ao diabo se eles não estão em
nossa plantação, e tão bem cortaIU tanto as cepas quanto as uvas, que, pelo corpo de DeUs! por
quatro anos não haverá aqui dentro o que pilhar (...que halleboter dedam) (Gargantua, chap.
XXVII, Ph. p. 106). Esta nota, que apenas traduzimos da Edição Garnier, Les Paysam, página 59,
evidencia, ainda uma vez, a conotação de roubo, como já analisado anteriormente.

345 La Vie Quotidienne en France, en 1830. R. Burnand, op. cit., p. 198.
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Em O Pai Goriot,

o Sr. de Béauseant, como muitas pessoas entendidas da vida, quase não tinha outros
prazeres além do dos bons pratos; era em matéria de glutonaria, da escola de Luiz XVIII
e do duque d'Escard. (CH VoI. IV, p. 104 PG).

o capítulo encerra-se com uma fantasia de nobreza - tão própria de Balzac -, antes
exacerbada que abafada por sua criação em ambiente social modesto, e que se extravasa na
censura que ela dirige ao rriédico:

Olha para as minhas roupas, para os farrapos que cobrem afilha de um médico
famoso, filha que sefosse de outro homem, honrado everdadeiro, talvez chegasse aser
condessa!Seria designada no almanaque real! Contempla só aprovável condessa!" (p.
146)

É interessante que os almanaques encontráveis na Comédia Humana são, na sua maioria,
os de Gotha, um anuário genealógico das famílias aristocráticas, publicado de 1763 até pouco
tempo, na cidade alemã que lhe dá o nome.

Modeste Mignon, numa carta ao sr. deCanalis, afirma: "Sou nobre, quer por meu pai,
quer por minha mãe. Por esta estou ligada a todas as páginas do almanaque de Gotha". (CH
VoI. I, p. 428 MM)

Em A Duquesa de Langeais, o narrador faz um rápido esboço de ..."quatro personagens,
ilustres nas esferas da qual o Almanaque de Gotha consagra anualmente as revoluções e
pretensões hereditárias". (CH VoI. VIII, p. 224- DL)

Igualmente, em Ursula Mirouet há uma citação a respeito do almanaque de Gotha. (CH
VoI. V, p. 23 U.M)

Só fomos encontrar a designação "Almanaque Real" em Physiologie de l'employé, na
frase: fugez ce que tient de place dans l'Almanach Royal. (Cap. XII, p. 203)346

O título desse capítulo, "Um ataque a língua armada", nomeia, com pequena variação,
o de número IX, do romance Beatriz, "Um primeiro ataque a língua armada". (VoI. 111, p.
368 B)

,~

)1- )1-

A segunda aparição da personagem dar-se-á logo no capítulo seguinte, o XXXII, "0
desafio". (p. 147)

Como tantas outras novelas de Balzac, A Interdição, O Coronel Chabert, Gaudissart,
etc., esta é também, essencialmente, a história de um combate.

Os combates cotidianos da sociedade capitalista, surgidos em torno de uma herança,
de um casamento, de uma transação comercial, não são, aos olhos de Balzac, menos
exasperados nem menos cruéis que as batalhas sangrentas da história.347

346 Julguem do espaço que ocupa no Almanaque Real.Curiosités litteraires et pages inconnues.
Bibliopolis - Édition et Librairie sidata.

347 CH VoI. IV, p. 388 CC, prefácio de P. Rónai.
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No romance, comportam fortes emoções e se exprimem de maneira particularmente
violenta quando dizem respeito ao caráter colérico de nossa heroína.

Félicen Marceau explicaum temperamento idêntico em Laurence de Cinq-Cygne pelo
fato de ser ela órfã, e acrescenta: muitas das jovens de Balzac são órfãs de pai, de mãe ou
dos dois. E ele não sabe se disso se deve tirar alguma conclusão,348

No caso de Rossellane, essa conclusão parece impor-se; em matéria de orfandade, tem
uma posição peculiar, pois, além de ser duplamente órfã, de Bigorre, na realidade, e do dr.
Barrasquié, na pretensa paternidadé, foi criada pela própria mãe, como se órfã de Carla.

'f

Observemos, agora, com o médico, algumas manifestações dos paroxismos emocionais
da moça;

De pupilas flamejantes, ao término da entrevista, bate o pé nervoso no piso do
gabinete e, franzindo o sobrecenho, verr1:ima-o com o olhar, ameaçadoramente, na
trégua de silêncio sublinhada de reticências. (p. 152)

Aproveitamos para determo-nos em alguns elementos desse trecho.
As pupilas flamejantes são como as de Florina, de Uma Filha de Eva, que ..."incendiadas

por uma luz viva, mas tigradas por 'traços pardos, davam ao seu olhar a fixidez cruel das
feras e revelavam a fria malícia da cortesã". (CH VaI. 11, p. 557 Fe)

O pé nervoso, que ela bate no piso, é o das meninas de Os Camponeses, onde o gesto
traduz, aliás, a mesma reivindicação:

Meninas que batiam com o pé como animais à espera de ração; a Índole da infância e
a da velhice eram oprimidas por uma cobiça feroz: a cobiça da propriedade alheia, que se
tornava deles por um abuso. (CH VaI. XIII, p. 264 Canlp)

Ausente do capítulo XXXIII, a pêrsonagem estará de volta no XXXIV, intitulado "Uma
cena modelo", (p. 161), título esse tomado do XIV, de Outro Estudo de Mulher (CH VoI.
IV, p. 524 Oem): "Pela terceira vez, amoça retoma-lhe àpresença para escarnecer, discutir,
usurpar. Na aparência, lagarta que sé fez borboleta, já é quase outra mulher". (p. 162)

As metáforas que se servem de insetos como termos comparativos amparam-se, antes
mesmo de uma exemplificação textual, em motivações muito precoces navida do romancista,
e que são visíveis em seus escritos de caráter autobiográfico. '

Balzac sempre se lamentou do abandono moral em que sua mãe o deixara, emsua primeira
infância. Ele bendizia essa indiferença: ela o habituou, muito cedo, a encontrar prazer na
solidão, no fundo de um jardim, "a observar os insetos", "a olhar uma estrela", com uma
"paixão curiosa" que ele atribúi àsua "precoce melancolia". (O Lírio do Vale)

Ardilosa, portanto, a comparaçãó com uma borboleta, e ainda mais conseqüente, quando
retoma as mesmas circunstâncias que motivam, na Comédia Humana, a utilização de
exemplos semelhantes.

348 Félicien Marceau, op. cit., p. 154.
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Em Beatriz, numa conspiração, Maximo de Trailles empresta 20.000 francos a La
Palférine, para conquistar a amante de Calixto, devendo empregar esse dinheiro em transfor
mações que lhe permitam triunfar junto à cortesã. Essa mudança no aspecto exterior, obtida
a peso de dinheiro, é idêntica à que Rossellane exibe a Florian, e as descrições de uma e de
outra são de uma similaridade absoluta: "Em oito dias fez-se a metamorfose da larva em
borboleta no jovem, espirituoso e belo Carlos Eduardo, Conde Rusticoli de La Palférine".
(CH VoI. III, p. 437 B)

Balzac valoriza a tal ponto essa idéia, que podemos encontrá-la até mesmo num processo
inverso de descrição. Em Ilusões Perdidas, há uma cena de teatro na qual, após o espetáculo,
Luciano sobe ao palco: "Custou-lhe reconhecer as duas atrizes que tinham mudado de roupa,
embrulhadas em capas, a cabeça coberta por um véu preto, como borboletas recolhidas às
suas larvas". (CH VoI. VII, pág. 234 IP)

'<
>t- >~

As transformações de Rossellane são-nos descritas, de início, através da indumentária,
mas, a certa altura, é a habitação que servirá para evidenciá-las: "Já larguei o antigo ninho de
ratos. A propósito, espero que me convides, oportunamente, para um sarau em família. Além
disso, atinjo a idade em que deverias apresentar-me ao grande mundo". (p. 162)

A expressão"ninho de ratos" encontra-se em A Interdição. Bianchon aconselha seu tio,
o juiz Popinot, a ir escutar a senhora d'Espard em sua própria casa, dada a falta de condições
do gabinete do magistrado: - "Pois bem, vá ouvi-la em casa dela! A senhora d'Espard é uma
mulher adoentada, nervosa, delicada, que se sentiria mal em seu ninho de ratos". (CH VoI.
IV, p. 343 Int.)

EmO Médico Rural, Genestas, em um momento do seu longo diálogo com Benassis,
contando-lhe uma de suas campanhas na guerra, empregará exatamente o mesmo termo:
"Estávamos alojados na mesma casa, um desses ninhos de rato feitos de madeira, onde morava
uma família inteira e onde o senhor acharia não ser possível meter um cavalo". (CH VoI. XIII,
p. 469 Mr)

Quanto à frase na qual ela adverte o pai de já haver alcançado a idade de um début na
sociedade - grande mundo como ela o diz, tradução literal de grand-monde -, sentimos o
quanto é irônica, por sabermos que, nascida em 11-02-1807, estava com 18 anos em 1825,349

Na 'Comédia', encontramos essa idade fixada em torno dos 16 anos, como segue: "Foi
num grande baile oferecido pelos Minard que Celeste entrou na sociedade, com dezesseis
anos e meio, paramentada como exigia seu nome, que parecia profético para sua vida". (VoI.
XI, p. 365 Bur)

Margarida, em A Procura do Absoluto, "ia fazer dezesseis anos", quando:

] osefina pareceu querer preparar-lhe um bom casamento e fazê-la ingressar na socie
dade, como convinha a uma moça aparentada com os Molina, com os Van Ostrom-Tem
ninck e com os Casa-Real. (CH VaI. XV, p. 511 Pa)

349 A referência é Carla, 15 meses fora do corpo, (p.321 ), tendo desencarnado a 11/11/1805 - ver
Cronologia.



350 No exemplo de O Médico Rural, a palavra empregada no original francês é geai (gralha), e no
de O Ilustre Gaudissart é milan (milhafre), mas o que a metáfora visa, a tagarelice, é peculiar a
ambas as aves.

Esse parvenu, que não se levava a sério, morava num apartamento luxuoso, instalado
sob a direção do seu decorador, e onde oferecia ceias e festas às pessoas famosas. (CH VoI.
X,p. 576 PP)

Em vez de se mostrar protetor como um Grande, o faubourg Saint Germain se fez
ávido como um parvenu. (CH VoI. VIII, p. 151 DL)
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Osmar Ramos Filho

[...] a pintura de Balzac vai mais longe, além do cenário da vida, ela descobre e traz à
tona os grandes fatos sociais, os movimentos profundos que caracterizam e explicam uma
época. A esse prop6sito, a biografia do Pai Grandet é particularmente interessante, pelo
que tem de revelador sobre o destino de toda uma classe social. A revolução surpreende
o cidadão Grandet com a ench6 na mão, aplainando os seus tonéis... - ele tem o seu
quinhão dos"domínios nacionais", uma abadia, vinhedos; torna-se prefeito no Consulado,
e Senhor no Império; compra "por uma bagatela" a um marquês arruinado o domínio de
Froidfond; sob a Restauração, coloca seu ouro a juro; domina a cidade e morre, como um
nobre, sobre os seus dezessete milhões. Sua filha chamar-se-áMademoiselle de Froidfond.
Contudo, seu irmão Guilherme foi tentar sua sorte em Paris; comerciante de vinhos por
atacado, ele torna-se prefeito de sua circunscrição, deputado, coronel da guarda nacional,
juiz no Tribunal do comércio; a falência de seu tabelião arruina-o, no momento em que
ele sonhava unir seu filho a alguma fanúlia ducal. Quanto a Carlos Grandet, o filho do

A ave de rapina, que serve de comparação, é de uma espécie citada freqüentemente na
ornitologia peculiar à Comédia Humana: Benassis dirá ao capitão Bluteau,"o senhor me
faz tagarelar como uma gralha e nada me diz a respeito de sua vida, que deve ser curiosa" .
(CH VoI. XIII, p. 367 Mr)

Falando sobre um caixeiro-viajante, o ilustre Gaudissart, assim se exprime o narrador:
"Nem um milhafre precipitando-se sobre a presa, nem o cervo inventando novos rodeios
para burlar os cães" e "Quereis conhecer o poder da língua e a forte pressão que exerce a
frase sobre os escudos mais rebeldes, aqueles do proprietário enfurnado na sua toca rústica?"
(CH VoI. VI, p. 242 IG)350

O arrivismo é um reflexo típico da vida sócio-econômica desse período histórico. Um
romance cuja ação se passa à mesma época, pode servir-nos de parâmetro para compreen
dê-lo. Trata-se de Eugênia Grandet. Nele, são evocados quarenta anos de vida francesa, de
1789 ao reinado de Carlos X. AÍ se encontra de início o detalhe significativo e verdadeiro,
irrefutável e inestimável documento sobre uma maneira de viver, sobre as comodidades, o
conforto e o desconforto, sobre as invenções, práticas novas, sobre as viagens, o correio, a
iluminação, o mobiliário, a moda, a vida em sociedade.

Claude Jamet diz-nos que

290

Para assinalar o arrivismo da personagem, vamos encontrar, à página 163, o termo
'paT'venu', comum a ambos os romancistas: "A espécie de lindo monstro par'verlu lustra
com a língua as penas de milhafre a tagarelar".

Em Esplertdores e Misérias das Cortesãs, dirá Ester: "Oito dias não é muito para me
acostumar à minha casa e não parecer uma 'par'verme'." (CH Voi. IX, p. 194 Eme)

Gaudissart,
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comerciante de vinhos em falência, após enriquecer desonesta, mas desmesuradamente
nas colônias, desposa Mademoiselle d'Aubrion, e tomar-se-á Par de França! Esses três
destinos paralelos, essa tríplice fortuna dos Grandet, não simbolizaria a ascensão dos
plebeus enriquecidos às custas das inversões sociais, a ruína e a queda das aristocracias
tradicionais? Não representaria o advento de um novo poder, o dinheiro? (Eugenie
Grandet, Hachette Ed.)

Unia das mais certas conseqüências morais e sociais desse advento do dinheiro foi o que,
nos últimos anos do século XIX, ante a onda brutal, violenta, poderosa e imoral dos jovens
ambiciosos no começo da terceira república, se chamou de arrivismo.

Os jovens de Balzac são arrivistas. Seu protótipo é Eugênio de Rastignac, que perde
rapidamente todo o escrúpulo ao contato do mundo parisiense: par'venir! grita ele,parvenir
a toutprix! (Le Pere Goriot) (VoI. I, p. 64/65) Parvenir, no sentido balzaquiano, exige, pois,
quase sempre, o cenário parisiense.

Para Balzac, Paris não é somente um outro meio, é um meio superior, um caldeirão, um
cadinho onde as almas se afinam e se enrijecem. Na críticà que ele faz da província, figuram,
bem entendido, as censuras consagradas: as maledicências, os mexericos, a curiosidade, a
mesquinharia dos espíritos e dos usos. Em Angoulême, "o chá se vendia ainda nas farmácias,
como uma droga empregada contra as indigestões". (IP p. 513) Em Saumur, uma dona de casa
não compra uma perdiz sem que os vizinhos perguntem ao marido se ela a preparou
corretamente. (EG p. 482) Em Carentan, todo mundo sabe que madame de Dey não gosta de
caça ese perde em conjeturas, vendo sua cozinheira comprar uma lebre (Consc. p. 855)

Em toda parte, as conversas são "tolas, vazias ou cheias de interesses locais, pessoais". (Ca
p. 564) Vejam as noites provincianas descritas em Ilusões Perdidas, páginas 531 a 550, ou em
O Depútado de Areis, página 705 a 711. E sempre um festival de tolices, de banalidades, de
pretensões.

Mas, tudo isso são apenas sinais da mediocridade provinciana. Conhecemos bastante
Balzac, para saber que ele quer é chegar às causas. A principal, segundo ele, é a necessidade,
para os homens que querem fazer uma brilhante carreira, de "partir para Paris".

E, no discurso de Rossellane, Paris é, verdadeiramente, uma obsessão:

Daqui para diante, meu caro, o de que preciso mais é apresentação. Tenciono
aburguesar-me. Tenho dito a mim mesma que énecessário subiràs alturas da familia.
E, palavra de honra, é também por "nossa família"... que concederei muito de mim,
vegetando aqui, obrigando-me àestagnação da província. Isso, porém, não quer dizer
que 'Vá criarpó eteias de aranha em Carcassone! Não tenho 'Vocação parafóssil! Nasci
aqui, o que basta; corri mundo, o que me agradou; mas não voltei para a toca,
imitando os mochos eas corujas, exatamente quando nasce o meu dia. Não sou árvore
para acomodar-me no chão. (p. 163)

Sem essas frioleira; de retiro bucólico, de encanto rural! Paris, senhor meu pai!
Tenho sede de Paris! Epreciso bater às portas de Paris, forçá-las se preciso for. Depois
Paris baterá à nossa porta. Esse éo triunfo 'Verdadeiro! (p. 164)

Autentiquemos alguns outros segmentos desses discursos, a começar pelo "Dr. Minoret,
a quem um acontecimento inesperado fez conceber o projeto de voltar para morrer na toca,
como as lebres". (CH Vol. V, p. 26 UM)

EmA Solteirona: - "disse o cavaleiro sorrindo - fiz muito bem de querer voltar, como as
feras, para morrer na toca". (CH Vol. VI, p. 515 Solt.)

A expressão "Tenho sede de Paris" encontra correspondência nUma outra, empregada
pela personagem Calixto, em Beatriz, o qual recusa todas as ambições familiares com um
peremptório "Não! Mordi a maçã parisiense da dvilização". (CH Vol. 111, p. 253 B)
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À página 271, esse mesmo discurso tem continuidade, ~uando Rossellane procura
contagiar Renet, exatamente como faz, também, Luiza de Negrepe1isse, relativamente a
Luciano de Rubempré em Ilusões Perdidas:

- Paris, Renet! Tão-somente Paris éninho que nos acolha, cenário digno de nosso
amor! Apenas lá será possível a plenitude de nosso amor, que o ranço da província
em breve envenenará... Não posso mais! Não aqui, Renet!Não mais em Carcassone!
Limpemos dos pés apoeira deste lugar/351 Somos jovens!A vida é nossa! Nossa única
oportunidade éParis! (p. 271)

Agora, Balzac: Paris,

Eis aúnicavidapossível para uma mulher do grande mundo: corno custei a compreen
de-lo! Um dia bastará para os preparativos; partirei amanhã à noite e o meu amor me
acompanhará. Irá na frente. Entre Mansle e Ruffec tomá-lo-ei na minha carruagem e breve
estaremos em Paris. Só lá, meu amor, pode viver quem é verdadeiramente superior. Só
nos sentimos bem com os nossos pares; tudo o mais é sofrimento. Paris é o centro do
mundo intelectual, é o teatro dos seus sucessos! Transponha, de um salto, o espaço que o
separa de lá! Não deixe as suas idéias definharem na província! (CH VoI. VII, p. 113 IP)

Esse arrivismo parece ter por modelo a vida do próprio pai do escritor, que, aos vinte
anos, deixa sua cidade natal para fazer carreira em Paris. E a descrição da façanha de Peyrade,
em Esplendores eMisérias das Cortesãs, aproxima-se ainda mais desse modelo parental:

Sétimo filho, tinha vindo para Paris a pé, com doze francos no bolso, em 1772, aos
dezessete anos, estimulado pelos vícios de um temperamento fogoso, pelo desejo brutal
de fazer carreira que atrai tantos meridionais àcapital, quando chegam acompreender que
a casapaterna nuncapoderá fornecer renda para as suas paixões. (CH VoI. IX, p. 112 Emc)

Sem a conjugação desses nossos comentários sobre o arrivismo com outros sobre os
preconceitos provincianos, nossa análise ficaria obscura, e o leitor poderia não perceber a
razão da inserção de trechos aparentemente desligados entre si; isto posto, o que queremos
dizer é que se acham esses preconceitos claramente expressos também nas ponderações do dr.
Barrasquié, aliás sua principal vítima, levada ao desespero e até a morte.

Esses discursos, emsuamaioria, são impronunciados, ouseja, originam-se nasubjetividade
da personagem, sem, contudo, se verbalizarem; é como se o autor se colocasse no cérebro do
médico para descrever-lhe os pensamentos e impressões.

Rónai, que nos assinalou essa característica no estilo de Balzac, diz tratar-se de uma pura
convenção literária, uma análise disfarçada. Muitas vezes, o descosido desse estilo presta-se
bem a essa aparente reprodução dos processos caóticos e caprichosos do pensamento.352

351 Henri Sanson emprega expressão i&ntica, ao se aposentar: réloignai de moi, en un mot, tout
ce qui pouvait y entretenir ou réveiller le souvenir du passé; puis, secouant à la porte la poussiere de
mes soulielJ, je sortis pour toujOUlJ de cette demeure héréditaire ou, comme mes ancêtres, je n'avais
pu gouternilapaix desjours, ni le repos des nuits (Mémoires des Sanson, VoI. I, tomo I,p. 8). Mastava
de mim, em uma palavra, tudo o que pudesse entreter ou despertar a lembrança do passado;
depois, sacudindo à porta a poeira de meus sapatos, saí para sempre dessa mansão hereditária,
onde, corno meus ancestrais, não pudera saborear nem a paz dos dias, nem o repouso da noites.

352 P. Rónai, Balzac ea Comédia Humana, pp. 121-122. .
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Reproduziremos, porém, tão-somente os momentos refletidos da 'Comédia', quer através
de frases, quer através de situações: "_'Os camissonenses não compreenderiam! Mulheres
dignas nunca mais pisariam meu consultório'! - morde o bigode, esmagado pela conclusão."
(p.151) I'

Em Um Conchego de Solteirão, que, como sabemos, faz parte das Cenas da Vida
Provinciana, Balzac, ao nos falar, igualmente, da vida íntima de um médico, o dr. Rouget,
como que sanciona as apreensões do obstetra carcassonense:

Depois da morte da esposa, o doutor levou sempre uma vida dissipada; fê-lo, porém,
por assim dizer, com método e confinou-a ao recesso de sua casa. o médico, cheio de
dignidade, morreu em 1805. Só Deus sabe o quanto a burguesia de Issoudun falou a seu
respeito e quantas anedotas circularam a propósito de sua horrível vida privada. (CH VoI.
VI, p. 16 CS) .

Rossellane, intimidando o pai,adverti-Io-á: "Um homem assim tão importante, da
primeira sociedade de Carcassone, uma das 'notabilidades departamentais', não desejará cair
.tão baixo, na boca do povo, ao nível das piadas de leito e de alcova!" (p. 148)353

*
>'.. >',

À página 152, os precon,ceitos da província continuam fazendo-se presentes, numa outra
reflexão da personagem: "E preciso cautela, muito cuidado para que não descubram essa
extorsão em Carcassone. Vivemos como em casa de vidro transparente, onde tudo se torna
público!"

O Gabinete das Antiguidades, que nomeia o romance, constituindo a alcunha do salão
do marquês d'Esg~ignon, é descrito numa comparação: "Esse salão era assim como uma
gaiola de vidro, e ninguém andava pela cidade sem lhe lançar uma olhadela". (CH VaI. VI,
p. 561 GA) . 11 .

Em A Fisiologia do Casamento, aproximamo-nos, ainda mais, do exemplo. Referindo-se
ao fato de existirem alguns homens dotados de um profundo gênio conjugal, e que podem
conservar suas mulheres só para si até aos trinta ou trinta e cinco anos, Balzac conCluirá:
"Este fenômeno dá-se ordinariamente na província, onde a vida sendo diáfana e as casas
vitrificadas, o homem é revestido de um imenso poder". (CH VaI. XVII, p. 406 Pis)

E, com uma frase de A Solteirona, pensamos concluir a semelhança pretendida: "Assim,
embora essa casa fosse de vidro como todas as casas da província, tornava-se secreta como
uma caverna de bandidos, em se tratando do Sr. de Valois". (CH VoI. VI, p. 448 Solt.)

Entretanto, ao compulsarmos em uma outra frase um temor quase pânico desses mesmos
preconceitos, perguntamo-nos se não haveria uma outra razão, além da exigência do próprio
autor, na configuração psicológica da personagem, para justificar tamanha emoção e

353 Ambas as expressões, "primeira sociedade" e "notabilidades departamentais", registram-se na
Comédia Humana, VoI. XllI, em Os C:tmponeses, à página 223 - "Odiava profundamente a
primeira sociedade, mas tinha-lhe medido o poder". E, à página 209 - "A Sra. Soudry faz
maravilhosamente as honras de sua casa - diziam uns e outros, passando em revista as notabili
dades departamentais".
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dramaticidade: -"Impedirei que me armem esse escândalo! Não permitirei que me enxova
lhem o nome! Lutarei! Monique e Renet são sagrados!" (p. 154)

Estamos em outubro de 1825, o que nos fez perceber aquela outra razão, sugerida em
um pequeno trecho do romance A Casa Nucingen, onde o próprio Balzac dá-nos um
depoimento a respeito:

o ano 25 passou-se em ensaios, em buscas, em coqueterias inúteis. O objeto am,Ulte
pedido não foi encontrado. As paixões são extremamente raras. Nessa época, foram
erguidas tantas barricadas nos costumes quanto nas mas! (CH Vol. VIII, p. 621 CN)

j

Uma série de expressões corporais, configurando uma linguagem, será o próximo objeto
de nossa atenção. Contudo, queremos, antes, analisar a metáfora em que, num eloqüente
monólogo interior, Barrasquié, entre muitas considerações, conclui que ela "não tem o
respeito e os sentimentos de LUTIa filha, nem tem coração, tem um cofre no peito". (p. 164)

Aqui, é a terrível cortesã, sra. Marneffe, o termo de comparação:

Infelizmente, este retrato não fará com que ninguém se corrija da mania de amar esse
anjo de sorriso atraente, ar sonhador e fisionomia cândida, mas cujo coração é um cofre
forte. (CH VoI. X, p. 148 Be)

Balzac insistirá na metáfora, repetindo-a, na mesma obra, aplicada, agora, a du Tillet:
"tem sob sua mama esquerda um cofre". (CH VoI. X, p. 364 Be)

Mas, passemos à linguagem fisiológica, ou do corpo, como é também designada, como
tão bem nos assinalou Jean Pommier:

O corpo, na Comédia Humana, guarda todaasuadimensão. E tem todasua eloqüência.
Se ele éparticularmente expressivo em Balzac, não responde essa apresentação aum caráter
do real que, vivendo, não mais percebemos, e que assim se nos torna sensível? A linguagem
articulada bem poderia ser mais privilegiada do que se pode acreditar relativamente aos
outros modos de comunicação do pensamento: gesto do braço, aperto de mão, altear de
ombros, trejeito, jogo de fisionomia, movimento de sobrancelhas, olhar, que sei ainda? A
própria palavra muda de sentido conforme a entonação. Cortai apalavra aos personagens
de Balzac, eles ainda assim se farão ouvir.354

I

Atentemos, pois, para este aspecto:

A moça que se assentara, levanta-se da poltrona com tal ímpeto como se tivesse
sido espetada de chofre e, parecendo agredi-lo numa estocada com oolhar, retruca sem
titubeios, beliscando-lhe o amorpróprio. (p. 165)

Nessa frase, estão reunidas duas imagens caras ao romancista; a primeira, ligada ao gesto
de se levantar, onde vemos o reverso do "deixar-se cair em uma poltrona", como se, na
trucagem de um filme, a máquina houvesse sido rodada ao contrário; mas, num e noutro
caso, sempre o gesto ocasionado por uma forte emoção. A segunda imagem, centralizada
na palavra'estocada', que ele irá, aliás, referendando a mesma personagem, repetir àpágina
252, na frase "como se infligisse ao interlocutor uma estocada mortal".

354 Jean Pommier, Le Livre du Centenaire. - "Le Créateur" , p. 219.
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Em Gambara, "Giardine deu um pinote na cadeira como se uma vareja o picasse, etc."
(CH VoI. XV, p. 433 Gam)

O pai de Christophe, em Sobre Catarina de Médicis, "levantou-se como se a sua cadeira
estivesse como ferro em brasa". (V01. XVI, p. 408 Cat.)

O mesmo se dará em Um Caso Tenebroso, onde a marquesa de Cinq-Cygne se ergueu
"como se movida por molas, quando ouviu anunciar o senhor conde de Gondreville". (CH
VoI. XII, p. 191 Ctn)

A palavra 'estocada' é empregada por Balzac em duas acepções. A primeira, no seu
sentido estrito, de que achamos um exemplo em A Bretanha em 1799:

- Senhora - disse o "Azul" que a moça havia salvo - se a senhora tiver um dia
necessidade de administrar uma estocada num indivíduo qualquer, a minha vida perten
ce-lhe. Sou bom para isso. (CH Vol. XII, p. 462 Bret. 1799)

A segunda no sentido metafórico, tal como encontraremos no discurso de Jacques
Collin, em Esplendores e Misérias das Cortesãs:

E quem é que nos dá a primeira estocada? Um homem crivado de infâmias secretas,
um monstro com tantos crimes na esfera dos interesses que cada uma das moedas do seu
montão está salpicada de lágrimas de uma família, um barão de Nucingen que tem sido
Jacques Collin à sombra da lei e no mundo do dinheiro. (CH Vol. IX, p. 470 Emc)

Mas, foi em Outro Estudo de Mulher que encontramos a melhor comparação, por sinal
em um capítulo que, como o do primeiro exemplo da mediunidade, da página 165, tem
também por título "Uma cena modelo":

- Essa estocada era tão direta, meu olhar fixava de tal modo o seu, e sua mão estava
tão suavemente posta na minha, que seu estremecimento, por mais leve que fosse, não
pôde ser completamente dissimulado; seu olhar não suportou o meu e um leve rubor
coloriu-lhe as faces. (CH Vol. N, p. 524 Oem)

Ainda na página 165, no final do parágrafo, tem continuidade essa loquacidade do corpo,
na frase: - "larga o pensamento inconcluso nas reticências e alça as espáduas".

Com pequenas variações, o gesto será repetido em dois outros momentos do livro: à
página 251, quando "tem alteares de ombros", e na 256, onde a veremos "dando de ombros".

O primeiro exemplo que trouxemos da 'Comédia' é uma eloqüente confissão de Balzac,
da importância que concedia a essa linguagem: "Diná fez um desses magníficos gestos de
ombros que valem todas as frases do mundo "(CH VoI. VI, p. 410 MD)

Novamente uma comparação com Lourença de Cinq Cygne: "Como única resposta, a
moça deu de ombros, significativamente". (VoI. XII, p. 105 Ctn)

E o nosso último exemplo é o da tia Vauthier: "- E quem disse que eu sou por aqueles
senhores? - replicou ela, dando de ombros". (CH VoI. XI, p. 659 Ahc)

Essa mesma expressiva mímica construirá, às páginas 166/167, uma imagem que nos
reproduz a idéia de combate, o de uma filha lesada contra a injustiça paterna: "Após
interrQmper-se momentaneamente, agita as mãos enluvadas, esgrime-se com o indicador,
convidando com acre aspereza", etc.

A Comédia Humana estampou-nos dois exemplos de uma semelhança considerável. O
primeiro, em Mestre Cornelius, na frase: "Era o combate gigantesco e sempre magnífico do
homem, na mais alta expressão de suas forças, esgrimindo contra a natureza". (V01. XVI,
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p. 283 Com)
O segundo é Vautrin em O Pai GorÚJt: "Nesse ponto, Vautrin levantou-se e assumiu a

atitude de um esgrimista que ataca". (CH VoI. IV, p. 99 PG)

*
>I- *

Cabe, agora, a análise de um novo comportamento verbal, o emprego de adágios, frases
feit;lf com o intuito de ressaltar a vulgaridade.

E o caso, por exemplo, do agressivo diálogo da página 166, quando Rossellane

[..J deita farpas de injúria: - E quem mepode dizer que não tenho algum outro
irmão ou irmã, por aí, de outras mães desconhecidas? .. E rifão popular, senhor meu
pai, que cesteiro que faz um cesto faz um cento...

Fomos encontrar no dicionário 'Roquette' de 1841, no verbete"cesteiro", o equivalente
francês desse dito popular, consignado como"qui a bu., boira", exatamente da maneira pela
qual foi traduzido em A Prima Bete: "Quem bebeu, beberá sempre - exclamou Crevel".
(CH VoI. X, p. 122 Be)

Contudo, na mesma obra encontra-se o adágio tal como foi traduzido: "Eh! Eh! Cesteiro
que faz um cesto, faz um cento"...355(CH VoI. X, p. 315 Be).

Portanto, o correto emprego do ditado correspondente pelo autor mediúnico prova
não ser ele tão incipiente no conhecimento da língua, como alega no prefácio

Logo à página seguinte, a 167, encontramos outro adágio: "Diz a velha.Margot que
roupa suja se lava em casa". Essa alocução, empregada pela primeira vez por Voltaire e
dirigida, sob forma de conselho, aos enciclopedistas, recebeu uma nova consagração ao se
expressar pela boca de Napoleão I, que dela se serviu em uma circunstância tornada célebre,
qual seja, a do memorável discurso que dirigiu ao corpo legislativo, em 10 de janeiro de
1814.

A cronologia situa-nos entre outubro e novembro de 1825, portanto nove anos após sua
utilização pelo Imperador, quando, então, a personagem contava apenas sete anos de idade.
Daí a sutileza de fazê-la repetir a frase usual de quem foi contemporânea da citação histórica,
a velha Margot. E a ela que Rossellane relaciona o provérbio, por desconhecer., com certeza,
seu fundamento.

Na Comédia Humana, quando essa frase é utilizada, reporta-se sempre ao Imperador,
pelo menos nos dois exemplos que localizamos: Em Eugênia Grandet, é Carlos quem diz:
"Devemos lavar a roupa suja em casa, como dizia Napoleão". (CH VoI. V, p. 308 EG)

Em Ilusões Perdidas será Vautrin, na pele de padre Herrera, dirigindo-se a Luciano:
"Napoleão chamava a isso: ' lavar a roupa suja em família'." (CH VoI. VII, p. 498 IP)

Já em O Avesso da História Contemporânea, localizamos um diálogo em que, tal como
na mediunidade, um~ personagem de cultura mais que elementar repete um dito sofisticado
cuja origem ignora. E quando uma porteira diz a Godofredo:

- O senhor acertou ao vir aqui, porque, salvo nos dias da Chaumíere, obulevar é

355 No original, "qui a bu, baira".
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deserto como os Pântanos Pontinos.356

- Conhece os Pântanos Pontinos? - perguntou Godofredo.
- Não, senhor; mas tenho lá em cima um velho senhor, cuja filha faz praça de estar

sempre agonizando, e que diz isso; eu o repito. (CH VoI. XI, p. 607 Ahc)

À página 253, ouviremos um outro adágio, agora como resposta irônica ao médico,
alegando não pretender permanecer solteira e ameaçando casar-se com o próprio irmão:
..."Não me quiseste como filha, veremos se me aceitas como nora... Tu decidirás. Quanto
a mim, confesso-te que não me agrada ficar para pentear Santa Catarina!"

Pentear Santa Catarina é ficar solteira, tomar definitivamente essa santa por padroeira,
o que acontece aos vinte e cinco anos, segundo alguns, aos trinta ou mesmo trinta e cinco,
segundo outros. Conciliaram-se as três opiniões, admitindo-se que, aos vinte e cinco, se
coloca um primeiro grampo no penteado da santa; um segundo, aos trinta, e, aos trinta e
cinco, o penteado acha-se completo. Essa informação, que tiramos da velha Larousse, é
seguida de um exemplo do próprio Balzac: "Ne voyez vouspas unefilie d'une incomparable
beauté, une filie noble, bien apparentée, réduite à coiffer Sainte Catherine? personne n'en
veut."357

Rossellane, portanto, contando apenas dezoito, ainda se encontrava muito distante do
primeiro grampo.

Na 'Comédia', em O Pai Goriot, num diálogo de Vautrin com Rastignac, registramos
essa frase: "Note, meu caro menino, que teremos feito alguns rasgões da nossa consciencia
zinha, teremos passado vinte anos de aborrecimentos e misérias secretas, e que nossas irmãs
terão ficado para pentear Santa Catarina". (CH VoI. IV, p. 93 PG)

*
* *

Nossa personagem retoma no capítulo seguinte, o XXXV, "Ânsias de paz", título que
nomeia, igualmente, o VIT deA Falsa Amante. (CH VoI. lI, p. 498 Fa)

Logo à página 169, lê-se: "O estopim da língua atrevida lança, pelos ares, facilmente,
todas as débeis idéias dele".

É, de fato, um combate e as imagens bélicas aí estão para atestá-lo. Consultemos as
origens. Em Cesar Birroteau: "Essas frases, embora cindidas por eloqüentes pausas e lançadas
como projéteis, como fazem todos os que se colocam numa atitude recriminatória, expri
miam"... etc. (CH VoI. VITI, p. 337 CB) Ainda na mesma página, essa batalha tem
continuidade: "Embriaga-se com o ruído da própria voz, lançando frases como quem dispara
tiros" .

*
* *

Encerraremos a análise do capítulo com a transcrição da metáfora animal, contida em

356 Grande planície pantanosa na província de Roma, cujo saneamento só recentemente foi
empreendido. (CH VoI. XI, p. 607, Ahc).

357 Não vêdes uma moça de uma incomparável beleza, uma moça nobre, de boa aparência, reduzida
a pentear Santa Catarina? ninguém deseja isso.
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uma reflexão de Florian: "Entrou em meu dinheiro como rata num queijo. Levará algum
tempo, precisará de alguns anos ainda para devorar meus haveres!" ... (p. 171)

Modeste Mignon proporciona-nos um exemplo, através do qual, já pela forma, começa
mos a perceber um certo parentesco:

[...] aquela linda moça, que a sua imaginação persistia em fazer-lhe ver, a jovem loura,
devia alojar-se no coração e aí causar os mil estragos dos romances que entram numa
existência burguesa, como um lobo num galinheiro. (CH VaI. I, pp. 433/434 MM)

Ainda pela forma localizamos, em Os Camponeses: ..."Padre Taupin, vigário de Soulan
ges, um padre gordo, metido no seu curato como rato no queijo". (CH VoI. XIII, p. 219
Camp)

Mas, é em Esplendores eMisérias das Cortesãs, VoI. IX, no capítulo VI, p. 40, cujo título
é"A confissão de um rato", que Balzac invoca esse roedor, com a intenção irônica permitida
pelo jargão teatral, aplicando-a à cortesã Ester Gobseck, o que caberia, com muita proprie
dade, a Rossellane. Por sinal, à página 253, ela demonstra saber avaliar o preconceito,
dizendo: "Não sou eu quem vai sair daqui para ser grisete ou vaude'villiste e morar num
cochicholo!" Para melhor o compreendermos, devemos atentar para a significação ampla
do termo 'rato', transcrita no romance, em nota de rodapé:

Um 'rato'; nome que no século passado se dava às meninas novas da Ópera que se
destinavam à dança e figuravam nas fileiras, nos vôos, nas apoteoses e outras situações em
que sua pequena estatura se podia explicar pela perspectiva; assim chamadas pela sua·
pequenez e por seu apetite devorador. Sua idade variava de oito a quinze anos. Corrom
pidas e ingênuas ao mesmo tempo, conhecendo bem cedo a devassidão, algumas delas
acabavam como grandes bailarinas, porém a maioria mergulhava na prostituição.

*

o capítulo seguinte, XXXVI, tem o mesmo título do III deA Menina dos Olhos de Ouro
(CH VaI. VIII, p. 304): "A força do sangue" - título esse que, aliás, continua a induzir-nos
ao equívoco da falsa filiação. .

Outra informação que destacaremos refere-se ao adjetivo usado na página 174, na frase:
"Epigramática, alega-se dominada por necessidades imperiosas, inadiáveis".

Esbarramos, aqui, com uma palavra de uso freqüente na Comédia Humana, e que já
havíamos registrado à página 169, em sua forma substantivada:

Enquanto se lhe agiganta, cada vez mais, o receio pelo escândalo, aperftiçoam-se
em Rossellane os processos de dilapidar, dentro dos quais maneja como ninguém a
lâmina da mordacidade e opunhal do epigrama.

Esse exemplo poderia ser tido como uma variante de uma frase de A Prima Bete. - "Em
verdade? - exclamou a pobre Hortênsia, com selvagem ironia de mulher ofendida, que se
serve da palavra como dum punhal". (CH VoI. X, p. 229 Be)

Outros exemplos:

o espírito anedótico, astuto, galhofeiro, epigramático que se retrata em cada página
da obra de Rabelais ... (CH VaI. VI, p. 254 IG)

Um leve Sal

modo epigramá'
VoI.I,p.116B5

Muitos capítulos
no XLV, "Uma suspé
Mignon (CH VaI. I, I
VoI. XI, p. 536 Ahc).
seus momentos:

Cruza com
endereçando·fh
mais do quem

O desafio di.
ferem-lhe a ate;

Apenas um exem
de Os Camponeses:

-A senhora
olhares de mull:

A referência à feli
Retornam, aqui, :

Balzac busca para me
Rossellane éprivi

Florian procura apo
corpete, sorrindo me

E, àpágina 249: ":
coleios felinos de sua

Ainda, àpágina 2:
clarões, entre os cílic

Em Beatriz,

Seu ar com-l
e jamais acredi
III, p. 243)

Veremos a senho
pescoço do barão Ht

Em Os Comedím
numa desconfiança d

O capítulo LlI Ú
muito próximo, po
lindo braço". (CH



o Avesso de um Balzac Contemporâneo 299

queijo. Levará algum
. (p. 171)
já pela forma, começa-

le ver, a jovem loura,
:s que entram numa
.433/434 MM)

pin, vigário de Soulan
(CH VaI. XIII, p. 219

o VI, p. 40, cujo título
lção irônica permitida
a, com muita proprie
Ivaliar o preconceito,
'e:villiste e morar num
a a significação ampla

,as da Ópera que se
~ outras situações em
1 chamadas pela sua
.linze anos. Corrom
sidão, algumas delas
prostituição.

ina dos Olhos de Ouro
:ontinua a induzir-nos

.a página 174, na frase:
áveis" .
lia Humana, e que já

laia, aperfiiçoam.se
;a como ninguém a

'A Prima Bete. - "Em
.llher ofendida, que se

:rata em cada página

~

)
......

.,;

.';-

Um leve sarcasmo do tio despenou-a, de súbito, de sua apatia, levando-a a dizer de
modo epigramático que aquela perfeição celeste devia encobrir algum grande defeito. (CH
VaLI, p. 116 BS)

Muitos capítulos transcorrem, então, sem a presença da personagem, que só retornará
no XLV, "Uma suspeita", página 206, que nomeia, igualmente, os capítulos IX, de Modesta
Mignon (CH VoI. I, p; 385 MM), e XXIV, de O A'vesso da História Contemporânea, (CH
VoI. XI, p. 536 Ahc). E quando se dá o encontro casual com Monique. Tomemos alguns de
seus momentos:

Cruza com a altiva jovem, que lhe mostra as costas com deliberado desdém,
endereçando-lhe um desses singularíssimos olhares que, de mulherpara mulherJalam
mais do que milpalavras.

O desafio desse olhar, oluxo vulgarda desconhecida eafilinidade de seusademanes
firem·lhe a atenção. (p. 206)

Apenas um exemplo, mas suficiente, parece-nos, para estabelecer identidade, vem-nos
de Os Camponeses:

- A senhora escutou? - exclamou cinicanlente Catarina, lançando àcondessaum desses
olhares de mulher para mulher, que são como punhaladas. (CH VaI. XIII, p. 166 Camp)

A referência à felinidade surge em várias outras passagens.
Retornam, aqui, as identificações de humanos com animais, meio que, como sabemos,

Balzac busca para melhor transcrever sua visão. ,
Rossellane é privilegiada, no que diz respeito a essas comparações. A página 145, quando

Florian procura apossar-se da jóia... "a jovem, num gesto felino, guarda-a no decote do
corpete, sorrindo mordaz".

E, àpágina 249: "E, como sempre, estende a trama de encantadores enredos, através dos
coleios felinos de sua coqueteria a enlaçá-lo de vez".

Ainda, à página 273: "A interlocutora enlaça-o com ternura felina, seus olhos falam por
clarões, entre os cílios espessos, esfuziando uma alegria que não lhe causa estranheza".

Em Beatriz,

Seu ar convencido enganaria Deus. Por isso voâ será envolvido por seus modos felinos
e jamais acreditará na profunda e rápida aritmética do seu pensamento íntimo. (CH VaI.
III, p. 243)

Veremos a senhora Marneffe, de A Prima Bete, lançar-se "num movimento felino" ao
pescoço do barão Hulot (CH VoI. X, p. 234 Be)

Em Os Comediantes Sem o Saberem, a senhora Nourisson vai exibir "um olhar gelado
numa desconfiança de gata". (CH VaI. XI, p. 292 CSS)

)}

'lo 'lo

o capítulo LlI (p. 230) tem como título "Em que se vê o efeito de um belo sorriso",
muito próximo, portanto, do XXXVII, de O Primo Pons, "Em que se vê o efeito de um
lindo braço". (CH VoI. X, p. 533 PP). E ambos reproduzem cenas de sedução. Ka
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mediunidade, é o sorriso de Rossellane, em seu primeiro encontro com Renet. Na 'Comé
dia', o braço é o da sra. Cibot, tentando arrepanhar a herança do primo Pons.

O capítulo tem início com a chegada da jovem ao gabinete do 'pai', portadora das
exigências habituais:

Barrasquié ergue-se paraforçar Rossellane a retirar-se, conduzindo-a até aporta.
Surpresa com a resposta inesperada, ela mede o interlocutor entre surpreendida e

afrontosa. O sangue meridional ferve-lhe nas veias, cerra os dentes, fixa no rosto a
máscara da revolta esai a derramar insultos epragas que o médico ouve impassivel
mente. (p. 232)

Poueigh assinala a propósito do camponês do Mídi, que

[...] seu temperamento de meridional toma-o quase sempre despreocupado ou coléri
co, o faz passar, sem transição e com igual facilidade, de um sentimento extremo ao seu
contrário, quer se trate da alegria, da tristeza ou da dor.

Em todo meridional - por mais escondido sob a cinza que possa ser no montanhês 
queimaum fogo interior, cujo menor choque provoca no exterior a erupção imediata. Por
mais reservado que seja o seu temperamento, a violência dos sentimentos força-o a
exprimi-los de maneira brutal. Seu furor, assim como seu contentamento, explode e se
acalma com a subitaneidade da tempestade. Ele pragueja e blasfema a qualquer um que
apareça, e fora de propósito, invocando o nome de Deus vivo ou de sua santa Mãe, o do
Diabo, o fogo do céu, o inferno, e proferindo a seqüência de blasfêmias e imprecações que
um vocabulário sonoro tomou familiares aos seus lábios.358

Balzac, de família paterna meridional, certamente conhecendo bem esse temperamento,
não poderia, como na realidade não o fez, esquecer de no-lo reportar em sua obra.

Em Um Conchego de Solteirão, ele o esboça: "Embora o sangue lhe fervesse nas veias,
Max tinha demasiado interesse em conduzir-se com essa prudência dos grandes políticos",
etc. (CH VoI. VI, p. 177 CS)

Em Ilusões Perdidas, falando de Luciano, dir-nos-á o narrador: "Seu temperamento
meridional, entretanto, que facilmente percorria toda a escala dos sentimentos, fazia-lhe
tomar as resoluções mais contrárias." (CH VoI. VII, p. 178 IP)

Agora, o momento de coqueteria sedutora de nossa menção:

Envolvendo-o num olhar de labareda sobe ao cabriolé, assentando-se com estuda
da e lânguida postura.

Renet segue-lhe os movimentos, embasbacado pela fulgurante e magnética perso
nalidade. Ela se detém a encará-lo, em meio-sorriso no rosto mate, até que o veículo
se ponha em marcha. Então, se lhe completa nos lábios o sorriso intencionado. Abre
a sombrinha enfeitada de fitas, deixa que obonito braço, calçado de mitenes pretas,
penda molemente sobre aportinhola. (pp. 232/233)

Paulo Rónai, no prefácio a O Pai Goríot, põe em destaque uma técnica do romancista
que se aplica com justeza a essa cena romântica. Consiste, segundo o crítico, em isolar

358 Op. cit., pp. 17-18.
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determinados atos insignificantes em si, elucidar-lhes os antecedentes e segui-los até suas
últimas conseqüências. Rastignac esboça um sorriso sedutor para a srta. Taillefer. Esse
sorriso é a conclusão de uma decadência e o sinal de um crime.

E a coerência ainda mais se afirma em uma frase de Gambara, na qual Balzac nos diz:
"Nos países meridionais, grandes paixões nascem muitas vezes de uma olhadela". (CH VoI.
XV, p. 422 Gam)

Para o final da cena, o romance A Menina dos Olhos de Ouro reflete-nos uma interessante
equivalência:

A menina dos olhos de ouro subiu em primeiro lugar e ocupou o lado de onde poderia
servista quando a carruagem fizesse a volta; pôs amão sobre a portinhola e agitou o lenço
às escondidas da aia, sem se importar com o que dirão dos curiosos, dando a entender
publicamente a Henrique com a linguagem do lenço: - siga-me o., (CH VoI. VIII, p. 278
Moo)

Notemos que o texto psicografado acumula em uma única frase o "efeito do sorriso"
com o "efeito do braço", ambos, como vimos, reconhecidamente balzaquianos.

*
* *

Na continuidade da cena, o narrador mostra-nos Rossellane inteirando-se de que Renet
é o filho único do médico. É quando:

Um plano audazdesponta·lhe no espírito. Como quepossuídaporsombriasforças,
reúne estranhas sugestões qual se o gênio da vingança lhe ocupasse a acústica do
pensamento. (p. 233)

Balzac possui essa forma partícular de imaginação que consiste em ver numa personagem
a encarnação de uma idéia. Já em seu Falthume de 1820 (Ed. José Corri, p. 46), o conde
Scelerone é designado como "o gênio do mal". Mais bizarramente Ferragus decaído,
freqüentando os jeux de boule, aparece como" o gênio fantástico do cochormet." (Cabinet
des Antiques, nota de rodapé 1, p. 19, VoI. de Éd. Garnier Freres, 1958).

O capítulo LIV relata-nos a visita de Rossellane ao manoir dos Barrasquié, quando,
então, ocorre uma cena de vindima à qual dedicamos um estudo especial. Nessa cena, de
descrição detalhada, incluem-se informações outras, não especificamente relacionadas com
a colheita, como teatro, moda, etc, que serão, agora, objeto de nosso estudo.

De início, chamamos a atenção para o título do capítulo, inteiramente estruturado em
linguagem teatral: "Uma Primeira Cena de Alta Comédia Feminina".

Durante toda a sua vida, Balzac teve verdadeira obsessão pelo teatro. Aos vinte anos
compõe uma ópera-cômica, Le Corsaire. Depois, escreve uma tragédia, Cromwell, seguida
de um melodrama, Le Negre, experimentando-se nos gêneros mais díspares, com essa
impetuosidade que nem a idade, nem a doença, nem os dissabores jamais puderam aque
brantar. Mais tarde, ele abandona o teatro pelo livro, mas sempre voltando atrás e não
perdendo o interesse. Além disso, toda sua obra traz a marca dessa primeira orientação e,
em conseqüência, sua concepção do romance é inteiramente dramática. Não é sem razão
que ele chama Comédia Humana ao conjunto das cenas da vida privada, das cenas da vida
parisiense, das cenas da vida provinciana, da vida militar, da vida política.
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Trata-se, por certo, para ele, de convidar-nos através de uma narrativa a um espetáculo
vivq, encerrado num certo quadro, iluminado sob um certo ângulo.

E flagrante, no romance, amesma, e sugestiva, incidência de títulos configurar, ainda que
de modo superficial, uma orientação dramática equivalente:

XXXIV - "Uma cena modelo" (p. 161).
LX - "Cena doméstica" (p. 256), etc.
Entretanto, essa aproximação se aprofunda com o fato do romance desenvolver-se de

maneira a se resolver, após uma minuciosa preparação, em uma crise que lembra o adensa
mento da ação no teatro, quando, exatamente como Balzac através da obra de romancista, o
autor realiza aspirações de dramaturgo. Foi o que levou-nos, de imediato, a estabelecer, em
nosso capÍtulo sobre a música, uma analogia do romance com a ópera. Acrescente-se a isso
expressões e imagens teatrais, utilizadas em todo o enredo. Rossellane, pela própria natureza
de seu papel, é a personagem que mais as condensa.

A menina anônima não éaIsabelle da comédia italiana, asoubrettemistificadora
de velhos que poderia fazer supor. (p. 145)

Seus cabelos de matizes lutulentos soltam·se da redinha apertada eesparramam·se
nos ombros, como se tecendo a cortina de veludo escuro que fecha o palco na
representação que a morte converte em tragédia ao final do ato derradeiro. (p. 300)

Qual acontece no término de espetáculo grandioso, desfilavam diante dela prota
gonistas felizes de uma história de angústia, a lhe endereçarem a compassividade do
olhar, em que se mesclavam confiança erenovação. (p. 315)

Para esses poucos exemplos selecionamos expressivas equivalências:
Em A Menina dos Olhos de Ouro:

No dia seguinte, seuprimeiro criado de quarto, chamado Lourenço, rapaz astuto como
um Frontin359 da antiga comédia, esperava, nas cercanias da casa da desconhecida, a hora
em que se distribuem as cartas. (CH VaI. VIII, p. 279 Moa)

A Interdição:

Esse homem, [trata-se do juiz Popinot] aparentemente de uma bondade tola, simplório
e distraído, descobria as manhas dos crispins360 das galés, desmascarava as criadas mais
astuciosas e subjugava os celerados. (CH VaI. N, p. 329 Int)

Em Esplendores e Misérias das Cortesãs:

Este homem é efetivamente o barão de Nucingen? - perguntou Europa a Louchard,
comentando a sua dúvida com um gesto que a Srta. Dupont,361 última '~(oubrette"do
Théatre Français, lhe teria invejado. (CH Vol. IX, p. 160 Emc)

359 Frontin: criado impertinente e espirituoso da antiga comédia. Aparece, entre outras peças, no
Turcaret de Lesage. (CH Vol. VIII, p. 279, Moa)

360 Crispin: personagem da comédia italiana, tipo de criado engraçado e impertinente. (CH VaI.
N, p. 329 Im.)

361 "Srta. Dupont": Carolina Dupont (1794-1864), atriz que desempenhou, sobretudo, os papéis
da criada das comédias de Marivaux. (CH Vol. IX, p. 160 Emc)
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Para encerrarmos essas considerações, devemos convir que não foi possível encontrar
qualquer título semelhante ao do capítulomediúniço. Entretanto, em2. Marcas localizamos,
num entrecho, frase que o recobre em parte: "E impossível contar-lhes as cenas de alta
comédia362 ocultas sob essa síntese algébrica de sua vida" .(CH VoI. XII, p. 313, 2.M.)

"
)}- >~

Prosseguindo nosso estudo, transcreveremos, na íntegra, o primeiro parágrafo, e parte do
segundo, deste capítulo que édos mais ricos de informações.

R OSSELLANE' como que incidentalmente, galopa pelo caminho que, deixando a
estrada real, conduz ao manoir dos Barrasquié.

Afoitamente, segue só. Regressando da Inglaterra, após os desastres da Revolução,
os emigrados trazem àFrança ogosto pelo esporte hípico. (pp. 235/236)

De início, um endereço sem localização, o do manoir, cuja única referência é o anônimo
caminho que a ele conduz, deixando a estrada real. Depois, o fragmento de frase que anuncia
os emigrados, "após os desastres da Revolução" ...

Essa expressão dá-nos bem a medida do posicionamento monarquista de Balzac. Registra
mo-la duas vezes, na edição Garnierde La VíeilleFille, e dando início ao romance Os Segredos
da Princesa de Cadignan.

Esse bom homem, de aproximadamente setenta anos, atribuía os desastres da Revo
lução Francesa a algum objetivo da Providência, que queria atingir a Igreja dissoluta. (Le
Manuscrit Originel, Ed. Garnier de La vieille fllle, p. 290).

A psicografia aproxima-se ainda mais da expressão, quando utilizada no segundo romance
citado, embora se refira, ali, a episódio histórico diferente:

Após os desastres da Revolução de Julho, a qual destruiu várias fortunas aristocráticas
sustentadas pela corte, a Senhora princesa de Cadignan teve a habilidade de fazer correr
por conta dos acontecimentos políticos a ruína completa a que a levara sua prodigalidade.
(CH VaI. IX, p. 487 SPC)

Transfiramo-nos, agora, para o último parágrafo:

No dia do encontro imprevisto, à porta do consultório, nascera-lhe o novo
interesse. Argus de saia, com senso agudo de espiã, não se inteirara apenas do nome
de Renet, mas empenhou-se a colher todas as minúciaspossíveis, que se lhe referiam à
pessoa e ao modo de viver e de ser. (p. 236)

Argus, personagem da mitologia antiga, fascinou Balzac desde as obras da juventude. Por
isso, sua inserção no entrecho evidencia uma lembrança oportuna. Mas o que sobretudo nos
parece interessante é a estrutura fraseológica na qual se insere a figura e cuja semelhança, para
ser percebida, exige um confronto múltiplo.

362 O grifo é nosso.
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Em A Menina dos Olhos de Ouro:

Oh! tu - pensou de Marsay, lançando um olhar de desprezo sobre a aia - se não
pudemos fazer-te capitular, com um pouco de ópio te faremos dormir. Conhecemos a
mitologia e a fábula de Argus.363 (CH VoI. VIII, p. 286, MOO)

Seguem-se os exemplos que dizem respeito à estrutura fraseológica:

Apequena édotada de uma dessas vozes que fazem afortuna de um teatro, podendo-se
com exatidão qualificá-la como um Duprez364 de saias. (CH VoI. X, p. 27 Be)

Interrogado por Asia, o novo criado referiu ao espião de saias os terríveis resultados
das cartas escritas pela amante do Sr. barão. (CH VoI. IX, p. 183 Emc)

Testemunha da prisão de Ester, Contenson, com o senso finíssimo do espião, tinha
avaliado perfeitamente o caso. (CH VoI. IX, p. 204 Emc)

Dirigimo-nos, agora, à página 237, onde o narrador traduz as disposições de espírito da
personagem, logo no primeiro parágrafo: "Saberá fincar-lhe o espinho da aflição em lugar
certo".

É fácil ver que o coração está implícito na metáfora, única divergência em relação aos
exemplos balzaquianos, onde semelhantes figuras de estilo explicitam-no, como é o caso
neste trecho do romance O Gabinete das Antiguidades: .

A duquesa foi admirável de idéias que não exprimiu, mas que enfiou no coração de
Viturniano uma auma, de modo distraído ediscreto, como se esúvesse enterrando agulhas
num novelo de lã. (CH VoI. VI, p. 599 Ga)

Em A Musa do Departamento:

Essa realidade da vida parisiense penetrou no coração de Diná como um espinho;
arrependeu-se de ter arrastado Lousteau às dissipações do amor. (CH Vol. VI, p. 399 MD)

o terceiro exemplo é de A Casa Nucingen:

Trata-se de Rastignac, cuja dor, segundo vocês, seria uma prova de sua corrução, pois
que então ele amaria menos Delfina! Mas que querem? opobre rapaz tinha aquele espinho
no coração. (CH Vol. VIII, p. 609 CN)

o capítulo em estudo implicou em extensas informações sobre a vida do campo, e, em
Balzac, esse conhecimento justificava-se. Ele teve inúmeras ocasiões de observá-la: na
Touraine, em casa de Jean de Margonne e Joseph de Savary; em Isle - Adam, em casa de
Villiers - La Faye; e nas cercanias de Villeparisis; talvez até mesmo nos Jardies. Sem nos
esquecermos do manoir que a família possuía às portas de Tours, com uma extensão de 16

363 Argus: príncipe que tinha cem olhos, dos quais cinqüenta sempre abertos, e a quem Juno
encarregou de vigiar aJo, metamorfoseado em vaca. Entretanto, Mercúrio conseguiu adorme-
cê-lo com o som da sua flauta e cortou-lhe a cabeça. (CH Vol. VIII, p. 286 Moo) .

364 DUp'rez: Louis-Gilbert Duprez (1806-1896), tenor famoso, cantou no Odéon, na Ópera cômica
e na Ópera de Paris, professor de canto no Conservatório.(CH Vol. X, p. 27 Be)
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A erudição que as cenas evidenciam é de tal ordem que mesmo detalhes menores,
aparentemente inócuos, proporcionam um aprofundamento mais sério, como é o caso da
escolha do nome do manoir da família, "Majorca". Longe de gratuita, essa denominação
encontra ressonância na história medieval de Carcassonne.

A cidade, doada ao rei da França em 1229, não suportando a dominação francesa,
revoltou-se em 1262 para se entregar ao rei de Majorque. Foi, por isso, severamente
castigada, e a maior parte de seus habitantes, banida de seus muros, foi se estabelecer na
outra margem do Aude, fundando ali a cidade baixa.365

Para mais uma exemplificação, a simples personificação de um vinhateiro anônimo é
feita também através através de uma descrição ricade conteúdos estilísticos.

Espantalho vivo, hercúleo trabalhador, lembrando armaduraforjada em múscu
los, retira o boné de viseira redonda, expondo a fronte lavada de sol, enxaguada a
suor, e saúda a amazona. Refranze a boca de recorte violento num sorriso e volta a
mover os braços tatuados pelos raios que borboleteiam sobre as parras. (pp. 237/238)

Localizamos duas personagens toucadas do mesmo modo: o coronel Chabert, quando
é visitado por seu advogado em casa de Vergniaud,

Ergueu aviseira do boné, horrivelmente seboso, viu Derville e atravessou o charco de
imundície para aproximar-se mais depressa do seu benfeitor. (CH VoI. N, p. 261 Cor)

E Paz, quando é apresentado pelo conde Adão a Clementina, em A Falsa Amante:

Tinha acabeça coberta por bastos cabelos pretos, muito mal penteados, e Clementina
p8de ver, brilhando como um bloco de mármore, uma fronte ampla, porque Paz trazia
na mão o boné com viseira. (CH VaI. II, p. 476 Fa)

A amazona traz-nos de novo a mitologia grega. Balzac, em um exemplo de O Lírio do
Vale, falando-nos através de seu alter ego Felix de Vandenesse, tece, a respeito de lady
Dudley, considerações que se ajustam exatamente ao caráter de Rossellane: "Observei, mais
tarde, que a maior parte das mulheres que montam bem a cavalo possuem pouca ternura.
Como às amazonas falta-lhes um seio e seus corações são endurecidos em um certo ponto,
não sei qual". (CH VoI. XIV, p. 427, Lírio)

A fisiologia do sorriso, precedendo, como dado perceptivo, o que deveria ser uma
conseqüência, é bem outra conhecida fenomenologia. Eu sorrio, por isso refranzo a boca,
e não o inverso.

Dela já se servira, aliás, anteriormente, o autor, quando, à página 148, Rossellane:
"Diverte-se com a ironia das próprias insinuações; afrouxa os lábios num riso desafogado,

365 Geog. Univer. de Malte - Brun, Th. Lavallée. Tome II MDCCCLVpp. 38 a 85.
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e volta a falar intimativamente".
Vejamos, em Balzac:
Em O Lírio do Vale: - "O senhor está em boa escola - respondeu ela, mostrando-me o

conde, cuja boca se contraiu num sorriso de contentamento". (CH VoI. XIV, p. 276 Lírio)
O exemplo que trazemos de Gobseck é mais flagrante ainda:

Os lábios do velho repuxaram-se para os cantos da boca, exatamente corno um
reposteiro, e aquele sorriso mudo foi seguido de um olhar frio. (CH VaI. IH, p. 474 GB)

E, novamente em O Lírio, quando madame de Morfsauf percebe a dolorosa surpresa de
Félixde Vandenesse ao vê-la agonizante. Este narra:

Sem lábios descorados distenderam-se, então, sobre os dentes famiritos, para ensaiar
um desses sorrisos forçados sob os quais ocultamos igualmente a ironia da vingança, a
expectativa do prazer, a embriaguez da alma e a c6lera por urna decepção. (CH VaI. XN,
p. 436 Lírio)

No final do parágrafo, a iluminação do cenário <linda mais se autentica, com o acréscimo
do verbo 'borboletear'. Em Beatriz,

A luz bordava as esculturas do assoalho, borboleteava nas arcas, estendia um lençol
brilhante sobre a mesa de carvalho, alegrava aquele interior escuro e suave. (CH VaI. III,
p.186 B)

O mesmo, em A Procura do Absoluto:

Se a luz, do lado do jardim, abundava e vinha borboletear nos entalhes do ébano, as
janelas do pátio davam pouca claridade, fazendo escassamente brilharem os filetes de ouro
impressos nas paredes opostas. (CH VaI. XV, p. 486 PA)

O traje, o perfume, o olhar, a voz, não resumem todos os artifícios e embustes de
elegância, para a execução do seu ardiloso projeto. Rossellane, .

Para captar a atenção do rapaz, empenhara-se, dias antes, a conhecer os assuntos
alusivos à colheita e mostra-se entendida em comentários, qual se fosse, desde muito,
traquejada viticultora. (p. 239)

Essa reciclagem epistemológica, visando fascinar outrem pelo conhecimento, vimo-la
utilizada em vários textos. De início, em Diane D'Uxelles, para encantar d'Arthez, no Le
Foyer de l'Opéra:

Apres p(usieurs jours et que/ques soirées de conversations pendant /equelles la princesse se
montra de plus en p!us remarquablepar ses connaissances en literature, et ou elle abordait avec
une excessive hardiesse les questions !es plus ardues, grâce à des lectures diurnes et nocturnes
poursuivies avec une intrepidité digne des plus grands éloges, et que la firent regarder comme
une femme supérieure, par d'Arthez, stupéfait et incapable de soupçonner que Diane d'Uxelles
fui répétait !e soir ce qu'e!e avait lu le matin, commefont beaucoup d'écrivains: elle essaya de
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Quando Margarida Claes, desesperada ao ver que o marido dissipa a fortuna da família,
resolve interrogá-lo para inteirar-se das pesquisas que os estavam arruinando, assim o faz:

- Tu me dirás o que estás buscando, Baltazar?
- Mas, minha pobre filhinha, não entenderias nada do assunto.
:... Crês isso? .. Pois bem, meu amigo, faz peno de quatro meses que estudo química

para poder conversar contigo arespeito. Li Fourcroy, Lavoisier, Chaptal, Nollet, Rouelle,
Berthollet, Gay-Lussac, Spalanzani, Leuwenhoek, Galvani, Volta, todos os livros, enfim,
relativos à ciência que adoras. Crê, podes dizer-me os teus segredos! (CH VaI. XV, p. 516
PA)

Candidato àmão de Emília, em O Baile de Sceaux, o sr. de Longueville é apontado pelo
conde de Kérgarouet, tio da moça, como um homem de muitas qualidades, entre outras,
diz o nobre: "Tem uma sólida erudição sobre os nossos vinhedos". (CH VaI. I, p. 124 BS)

'f

)~ )é

Vamos rever a personagem, no capítulo LVII, "Confronto de dois retratos", onde ela e
Renet já se mostram "arrebatados personagens de romance de arrabalde". (p. 243)

Começando por essa última expressão, localizamos uma, idêntica, em Esplendores e
Mísérias das Cortesãs: "Além disso, é explorada por um atorzinho de arrabalde, a quem ela,
por decência, chama afilhado". (CH VoI. IX, p. 183 Emc)

Esse capítulo é-nos narrado na transparência das reflexões de Renet, originadas na
subjetividade da personagem, tal como já víramos com Florianj como se pudéssemos
penetrar no seu pensamento e, assim, apreciar as avaliações que ele faz dos dois retratos, o
de Rossellane e o de Constance.

À página 244, "O enamorado descobre nela um tipo diverso de Constancej aparência,
hábi,tos, maneiras e idéias em tudo contrastantes com os da loura Lajarrige" .

E notório como o maniqueísmo das figuras femininas acompanha a coloração dos
cabelos. A Monique e Constance é atribuído o tipo louro, enquanto Carla e Rossellane são
morenas.

André Billy, apresentando-nos a condessa Guidoboni-Visconti, observa:

À primeira vista essa mulher o havia perturbado. É de se crer que decididamente as
mulheres louras exerciam sobre ele, tão moreno, uma fascinação particular. A marquesa
de Castries era de um louro dourado, avermelhadoj a Guidoboni, de um louro acinzenta
do. MadalT).e de Castries, de um louro frágil, a Guidoboni, de um louro junônio com

366 Após vários dias e algumas noites de conversas, durante as quais aprincesa mostrou-se cada vez
mais notável por seus conhecimentos em literatura, quando ela abordava com excessiva ousadia
as mais árduas questões, graças a leituras diurnas e noturnas, seguidas com uma intrepidez digna
dos maiores elogios, e que a fizeram passar como uma mulher superior, aos olhos de d'Anhez,
estupefato e incapaz de supor que Diana d'Uxelles ll1e repetia à noite o que lera pela manhã,
como fazem muitos escritores: ela tentou reencontrar-se no terreno das confidências de que seu
anlante prudentemente se retirara. (Le Foyer de l'Opéra, p. 55 A. Jamar, Éditeur.Libraire, 1840)
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espáduas esplêndidas e fonnas opulentas que não excluíam uma ondulação lasciva.367

Entretanto, estamos em um momento do romance em que a paixão de Renet pende para
a morena Rossellane:

Numa cidade como Carcassone, porém, onde a vida social não oferece maiores
atrações e onde os seus parcos lazeres de moço tornam-UJe a existência insípida,
Rossellane surge àguisa de novidade, criando múltiplos pontos de interesse. Ao lado
da fulminante beleza da jovem, Renet nunca vira temperamento de maiorfascínio,
meiguice mais aliciante, inteligência mais aguçada. Dominado, extasia-se todo ante
o seu ar de parisiense, sua liberdade de ação, sua independência de pontos de vista,
apologizando artistas, discutindo literatura, descrevendo viagens eparagens que ele
nem sequer imagina. (p. 244)

É interessante a atribuição de um "ar de parisiense" a Rossellane, uma camponesa, e essa
transmutação poderia ser explicada através da ingênua e provinciana percepção de Renet.
Entretanto, ela é coerente com as metamorfoses que Balzacopera em suas personagens.
ilustremos COl~\) um pequeno trecho de A Prima Bete:

Aprima Bete apresentavanas idéias essasingularidade que se observaentre as naturezas
que se desenvolveram demasiado tarde, entre os selvagens que pensam muito e falam
pouco. A sua inteligência de camponesa, além disso, adquirira, nas conversas de oficina,
no contato com operários de ambos os sexos, uma dose do tom mordaz parisiense. (CH
VoI. X, pp. 46/7 Be)

A expressão 'apologizando artistas' refere-se a um hábito que Balzac reputa em suas
personagens como vulgar. Um exemplo disso é Gaudissart, em O Primo Pons, também um
parvenu:

Como, no teatro, os artistas dizem cruamente as coisas, ele recolhia muito espírito dos
bastidores, que têm seu espírito próprio, e misturando-o às brincadeiras dos caixeiros-via
jantes, ele procurava dar a impressão de um homem superior. (CH VoI. X, p. 576 PP)

O exemplo que nos oferece Gobseck parece dirigir-se, com ainda maior precisão, às
intenções e à forma da expressão psicografada:

Somente os néscios podem gostar de falar nos atores e repetir suas frases, de dar todos
os dias, numa maior extensão, o passeio que um animal dá na sua jaula; de vestir-se para
os outros, de comer para os outros; de se gabar de um cavalo ou de uma carruagem que o
vizinho não consegue ter senão daí a três dias. (CH VoI. III, p. 465 Gb)

Os demais aspectos da caracterização nesse último exemplo são também concordes. À
página 163, ouviremos Rossellane "tagarelar": - "Viajei muito sofrendo daqui para ali. Em
compensação, no mínimo, quero agora lançar a moda em Carcassone, estadear élegância,
expor minha beleza à luz!"

Na descrição da casa, que aparece na página 248, é-nos dito que "freqüentemente,

367 A. Bil1y, op. cit., p. 133.
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la ondulação lasciva.367

paixão de Renet pende para
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que Balzac reputa em suas
O Primo Pom, também um

recolhia muito espírito dos
lcadeiras dos caixeiros-via
(CH VoI. X, p. 576 PP)

TI ainda maior precisão, às

rir suas frases, de dar todos
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u de uma carruagem que o
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, são também concordes. À
,ofrendo daqui para ali. Em
:assone, estadear élegância,

:lito que "freqüentemente,

s~boreia ceias caprichadas, merengue, chocolate e bolo folhado quadriculado". E ficamos
sabendo também que "possui cocheira e cavalariça, cavalos para sela e cabriolé"

Até a estranha imagem do animal, passeando em sua jaula, aproxima-se da fr.ase que dá
início ao capítulo LXIV: "ROSSELLANE gira pelo quarto, ao modo de animal encantoa
do". (p. 270).

""
"" ""

Félicien Marceau368 focaliza, na 'Comédia', o que chama de "Recurso a Satã", querendo,
com isso, assinalar, na personagem, atributos, qualidades, atos, e até aparência, diabólicos.

São características que permitiriam àcriatura da psicografia circular entre seus exemplos
sem alterar-lhe a linha de raciocínio.

"Rastignac se apóia em Delfina de Nucingen. Rubempré se apóia em Vautrin. Marsay
se apç,ia nos Treze". Rossellane apóia-se em Florian.

"E sempre ao preço de uma certa corrupção, ao preço da alma: Rastignac se torna um
gigolô, Rubempré se torna o favorito de um forçado, Marsay se torna o cúmplice do
presidiário Ferragus". Florian, cúmplice de Rossellane.

"Há sempre a passagem do demônio. Do demônio que pode tomar todos os rostos, o de
Delfina como o de Vautrin ou o de Ferragus", bem como o de Rossellane, que receberá até
mesmo o epíteto "demônio lindo". (p. 246)

"Delfina, Vautrin [e Rossellane] são apenas os intermediários do diabo".
"O Rafael de A Pele de Onagro e o Castanier d~ Melmor); apaziguado saltam esses

intermediários. Dirigem-se diretamente ao demônio. E uma nova forma de associação, no
fundo exatamente semelhante às pr7cedentes. Castaniervê aparecer o demônio no momento
preciso em que comete um roubo. E tão-somente amaterialização de seu pecado. O demônio
aqui é visível. Mas, não visível, não descrito, ele já está presente da mesma forma, quando
Rastignac aceita um apartamento das mãos de Delfina, quando Rubempré aceita seguir
Vautrin, quando Marsay entra em contato com Ferragus." E, quando Florian aceita a
chantagem, quer dizer "no momento em que cada um deles aceita o mal".

"Delfina, para Rastignac, é o poder, o meio de fazer fortuna", como Florian o é para
Rossellane.

"Vautrin, para Rubempré, é o poder. Os Treze, para Marsay, é o poder. Assim também,
o demônio para Rafael e Castanier. Mas, como o parceiro, aqui, é de importância maior, o
poder torna-se poder absoluto com seus variados atributos: o dom da vidência, pois que
Castanier adivinha onde se esconde o seu rival; a ciência do futuro, pois que ele sabe que
esse rival vai morrer no cadafalso; o poder de vida e de morte enfim: 'Eu não tenho mais
necessidade de duelar, diz ele, pois posso matar quem quiser com um olhar... você bem sabe
que a espada não me pode mais atingir'." (Melmoth, pp. 293/94)

E Rafael de Valentin, no momento de se bater em duelo, pode dizer: "Eu possuo um
terrível poder... para vos matar basta-me desejá-lo". (Peau de Chagrin, p. 229)

Na psicografia, é o poder de morte sobre Renet que Rossellane, insanamente, se atribui,
na tentativa frustrada de homicídio. (p. 322)

368 Félicien Marceau, op. cit., p.322.
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Esses atributos, reconhecemo-los. Sob sua forma incompleta, eles já existiam em Vautrin.
Também ele tem uma força hercúlea. Também ele coloca cinco vezes consecutivas sua bala
num ás de espada. Também ele tem uma espécie de segunda visão que lhe permite penetrar
os pensamentos mais secretos de Rastignac.

"Nele, esses atributos se nos apresentavam como um dom da natureza ou da inteligên-
. "Cla .

"Em Castanier e em Rafael, são dons do demônio. Mas são idênticos. Após a morte de
Lucien, Vautrin se arrasa. O pacto desfeito, Castanier desmonta. Seu 'corpo se encontrava
sozinho, esgotado, sem socorro'. (Melmoth Reconcilié, p. 307)"

Florian é destruído pelo medo. Os pactos desfeitos acarretam sua morte e ade Rossellane.
Indissociável de Rossellane, é Carla quem inaugura essa emergência do demoníaco no

texto. Já em sua biografia, à página 112, ficamos sabendo que fora expulsa de um convento
de Nápoles, sob a pecha de 'endemoninhada'. O epíteto "demônio lindo" tinha, pois, um
antecedente, La Convulsionária.

'f

Muitos dos atributos de Rossellane e aspectos de sua figura insinuaram-nos uma certa
prevalência do demoníaco sobre os dons da natureza ou da inteligência, percebida sob a
forma de obsessão, o que veio evocar-nos um possível modelo, apreendido na leitura de um
dos Contos Droláticos, O Súcubo.

Como o próprio conto o define, o súcubo é um ser imaginário, um demônio suposta
mente disfarçado em mulher. A história passa-se em Tours, em 1270, e inclui vários
depoimentos de pessoas vítimas dessa criatura fantástica, apresentada de início "vestue à la
méthode estrangiere des Sarrazines et Mahumetishes", para ser, logo em seguida, reconheci
damente de nacionalidade moura, ... "la dicte moresque" )69

Carla, à página 96, em sua primeira apresentação, num lance teatral, "deixa cair o xale.
Veste agora apenas a roupa lisa, semelhante à gandura de cores vivas".

Eis aí uma vestimenta mourisca37o que, juntamente com a imagem de "princesa moura",
da página 128, completa a alusão.

Balzac, em Os Pequenos Burgueses, descreve-nos uma peixeira, a senhora Cardinal, com
um nariz "à Roxelana". Em nota de rodapé, ficamos sabendo ter sido ela a sultana favorita
de Solimão lI, contudo de ascendência européia.

A Enciclopédia, precisando a informação, diz-nos que era filha de um certo Nani
Marsigli, de Siena, portanto de origem italiana; intrigante e de extrema crueldade, por
ambição fez perecer o filho do primeiro casamento do sultão para fazer herdeiro seu próprio
filho. 371

369 Vestida àmoda estrangeira dos Sarracenos ou Maometanos. [...] a dita moura. (Le Succube, pp.
343 e 347.)

370 Ver p. 233, retrato de Carla.
371 GDUL XIXe S. 1866/76 - Verbete Roxelane.
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A napolitana (moura) Carla e sua reencarnação como Rossellane (Roxelana), uma
bastarda que procura eliminar o herdeiro legítimo, constituem associações pelo menos
sugestivas.

O mesmo depoente, falando, em outro trecho, dos olhos do súcubo, dirá: "yeulx plus
/lambans que ie ne sçauroys dire, desquels sourdoyt ungfeu d'enfer".372

As "pupilas flamejantes" de Rossellane, (p. 152), são "olhos de fogo" que "traem-lhe a
alma", à página 294.

Sobre os cabelos, dois testemunhos reencontram a mesma imagem expressa no romance:

Aulcuns, en ce temps, ont dict cette diablesse avoir accollé sur elle lediet gentilhomme par
ses longs cheveux, lesquels seroyent guarnis de propriétez chauldes par lesquelles sont commu
nicquez aux chrestiens les feux de l'enfer soubz forme d'amour, et les faict besongner tusques à
ce que leur ame soit par ainsy, tirée de leur corps et acquise à Satan.J73 (p. 346)

Les cheveulx de cettuy démon, de quoi estoyt enveloppé mon paouvre corps, me versoyent
une rouzée de flamme, et ie sentoys chaque tresse comme ung baston de gril rouge.374 (p. 396)

Com Renet, a imagem de sedução é a mesma: " enleado nas voltas de seus cabelos, vive
com ela e para ela em loucas romarias pelos arredores." (p. 248)

Para punir o demônio metamorfoseado em mulher, uma testemunha reivindicará: 
Bruslez, tormentez ceste goule, ce vampire qui paist des ames; ceste nature tigre qui boít du
sang; ceste lampe amoureuse ou bout le venin de toutes les viperes,375

Nosso exemplo, trazendo a mesma espécie felina como termo de comparação, acrescen
ta, uma vez mais, o incendido dos olhos: "Florian não mais consegue fixar o clarão inquieto
e inquietante daqueles olhos que chispam fulgurações de um tigre" ... (p. 253)

No conto, cada depoimento sobre a estranha criatura é acrescido, à medida em que a
história se desenrola, de elementos cada vez mais fantásticos.

Todas essas imagens, carregadas de erotismo, são vasadas num linguajar que Balzac parece
só se ter permitido nessa obra de exceção, como se protegido pelo francês arcaico, do século
XVI, pois que na 'Comédia' - e já o havíamos visto - não se encontra essa liberdade de
linguagem, e só indiretamente e por alusões são abordadas as passagens mais impregnadas
de sensualidade.

Em um dos depoimentos, a vítima descreve-se arrebatada aos ares, e o súcubo estendendo
suas asas e dizendo:

372 "olhos mais flamejantes do que poderia eu dizer, dos quais jorrava um fogo de inferno" . (Op
cit., pág. 343.)

373 "Alguns, por essa época, disseram ter essa diaba preso a ela o dito cavalheiro por seus longos
cabelos, que seriam providos de propriedades ardentes, pelas quais se comunicam aos cristãos os
fogos do inferno sob forma de amor, e os faz se agitarem até que sua alma seja, por esse modo,
arrancada de seu corpo e entregue a Satã". (Idem, p. 346.)

374 Os cabelos desse demônio, que envolviam meu pobre corpo, orvalhavam-me de chamas, e eu
sentia cada trança como um bastão de ferro em brasa. (Idem, p. 396.)

375 Queimem, atormentem essa diaba, esse vampiro que pasta almas; essa natureza de tigre que
bebe sangue; essa ampola amorosa, onde se junta o veneno de todas as víboras. (Idem, p. 367)
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Chevau/che, chevaulche, mon chevaucheur! Tiens-toy fenne en la croupe de ta iument, en
ses crins, en son col, et chevaulche, chevaulche, mon chevaulcheur! Tout chevaulchep76

o sentido erótico dessa cavalgada reaparecerá, de maneira inversa, no final da cena de
vindima, quando Rossellane dirá, a propósito de Renet:

. Há de amar-me! Será meu! Opássaro não me escapará!
Ela exulta, monologando na certeza da conquista e, dando palmadinhas no

pescoço do cavalo:
- Heide colocar-lhe ofreio paragoverná-lo comofaço com você, meu "Bourgeois!"

(p.241)

Esse paralelo há de parecer-nos ainda mais procedente, se o compararmos a dois outros
exemplos:

Em O Pai Goriot, Rastignac tentando conquistar a sra. de Nucingen, depois de uma
série de manobras bem sucedidas, monologa igualmente:

As coísas vão muito bem, pois ela não se assustou ao ouvir·me perguntar.lhe se gostaria
de mim. Meu animal já está com o freio. Saltemos em cima e governemo·lo - pensou
Eugênio, indo cumprimentar a Sra. de Béauseant, que se levantava e se retirava com
d'Adjuda. (CH VaI. IV, p. 110 PG)

Natália, em O Contrato de Casamento, interpretando as instruções da mãe para a
conquista do conde Paulo, responde:

- Compreendo! Uma pancadinha para que Favotiro salte o obstáculo - disse Natália,
fazendo o gesto de quem dá uma rebencada no cavalo. (CH VoI. IV, p. 418 CC)377

** )~

A presença de Rosellane já se insinua no próprio tÍtulo do capítulo seguinte, o LVIII,
"Renet seguro na armadilha".

Por ora, analisaremos apenas as primeiras informações, contidas num trecho da página
249:

Depois, de cruzinha ardilosa entre os dedos, convida-o aos oficios da Igreja de que
se mostra devota, como se acalentasse entranhada índole monástica, muito embora
cause estranheza apredileção que demonstra pela messe musquée, a derradeira missa
do domingo assistida pela alta roda. Mesmo nisso, exibe extremos de perfeição teatral
em expansão de ternura eafirmativas preconcebidas.

A cruzinha ardilosa é a já nossa conhecidajearmette, que, assim adjetivada, será usada
por Bathilde, no romance Pierrette:

376 Cavalga, cavalga, meu cavaleiro! Agarra-te ao lombo de tua égua, à sua crina, ao seu pescoço,
e cavalga, cavalga, meu cavalheiro! Tudo cavalga! (Idem, p. 397)

377 Na Comédia Humana, um "favorito" (conde Paulo), na psicografia um "burguês". (Renet).
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a, à sua crina, ao seu pescoço,

afia um "burguês". (Renet).

Estava com um delicioso vestido azul de veludo de algodão, trazia o mesmo lenço
claro, cachos de uva de granada e ouro nas orelhas, os cabelos em anéis, a cruzinha
ardilosa,378 sapatinhos de cetim preto, meias de seda cinza e luvas da Suécia. (CH VoI. V,
p. 446 P)

É sobretudo nas obras publicadas antes de 1835 que Balzac faz entrar, no texto dos seus
romances, reflexões sobre as pompas do culto, e essa especificação da missa já está 'presente
desde a obra da juventude. Em Armette et le Criminel, madame Gérard, recomendando o
marido à senhora Partoubat por motivo de viagem, fará entre outros pedidos o seguinte:
"Emmenez-le bien à la messe le dimanche, car quelquefois ilfait l'espritfort et ne va qu'a une
messe basse."379

Mesmo nos Contos Droláticos, em linguagem do século XVI, vemos definida a missa
attornée, la darrenrere messe:

Aussy nommoyt-on ceste mwe la "messe attomée'~ pour ce que il ne s'y rencontroyt que
muguets, beaulx fils, ieunes gentilshommes et femmes bien gorgiasées de haults perfums, brief,
il nes'yvoyoytpoint de robbes qui nefeussent armoiriées, ni d'esperons qui nefeussent dorez.380

Com essa mesma religiosidade fingida, Balzac constrói asenhora Marneffe, já outras vezes
surpreendida como modelo de Rossellane: "Sempre pensando no futuro, Valéria juntara a
hipocrisia religiosa àsua hipocrisia social. Pontualna missa dosdomingos, teve todas as honras
de dama piedosa". (CH Vol. X, p. 149 Be)

A propósito do secretário geral, des Lupeaulx, em Os Funcionários, entre os muitos
horrores do seu caráter é citado o fato de ser ele "voltairiano descarado e indo àmissa em São
Tomás de Aquino, quando lá se achava reunida uma bela assistência". (CH VoI. XI, p. 108
Func)

'f

)~ )1-

"A Espada de Dâmocles"381 é o próximo capítulo, de número LIX. Esse é um tÍtulo que
também nomeia o capítulo X deA Prima Bete, àpágina 325. A expressão, contudo, é profusa
na Coinédia Humana. Encontramo-la nos volumes: I1I, B, 338; V, UM, pág. 41; IX, Emc,
pp. 165 e 371; X, PP, p. 544; XVII, Fiso, p. 322.

Essa é a penúltima entrevista de Rossellane com o pai, quando ela o ameaça com um
casamento incestuoso.

378 La Jeannette astucieuse, no original.
379 Leve-o direito àmissa cantada de domingo, pois às vezes ele resiste, e s6 vai à missa ordinária

(p.70).
380 Assim, chamava-se essa missa"missa enfeitada", porque nela s6 se encontravam galanteadores,

belos rapazes, jovens cavalheiros e mulheres bem pavoneadas de excelentes perfumes; logo, não
se viam trajes que não fossem blasonados, nem esporas que não fossem douradas. (La Connestable,
p.154)

381 Dâmocles: cortesão de Dionísio, o velho, tirano de Siracusa. Como louvasse, certo dia, a
felicidade do poderoso, este o fez sentar em seu pr6prio lugar, no meio de um banquete, porém
mandou suspender-lhe uma espada sobre a cabeça, significando-lhe, assim, as inquietações do
poder. (CH VoI. X, p. 325 Be)
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Uma observação, feita por Rónai, no prefácio de O Pai Goríot, cabe, muito a propósito,
na direção imprimida pelo autor ao enredo:

A arte das gradações, por vezes até excessiva, em Balzac contribui também para
arredondar "o p~ssego da realidade". As repetidas gafes de Rastignac, as reiteradas
extorsões das filhas de Goriot, as intervenções sucessivas de Vautrin, conduzem-nos a uma
tensão de atmosfera em qllealgo de grave tem de acontecer.382

E sabemos o que irá acontecer. É o início de uma consunção que levará Florian à morte.
Reproduzamos a cena:

- Não venhas com problemas; senhor meu pai. Mesmo porque, hoje, apareço em
busca de uma soma digna... Como nunca me deste! Atenta bem: lembra-te do
conselho? Tu me persuadiste a casareprocurei atender-te. Estou resolvida ao matri
mônio. Tudo depende agora de ti... depende da quantia que me deres... Tu decidirás...

- Decidirei o quê? - aparteia o médico, igualmente sem disposição para medidas
protelatórias.

- Tu decidirás... - repete vendo que esta palavra o irrita, - se me casarei ou não
com o teu querido filho, o meu caro irmão Renet. Não sabes ainda, masfica sabendo:
Renet eStáapaixonadíssimopormím, já nos teríamos casado, se assim eu quisesse. Mas
ainda não quis. Tu decidirás...

A comunicaçqo como que longamente preparada em fil efogo, qual derradeiro
cartucho, fulmina o cHnico que empalidece quase aponto de desmaiar. Na agonia de
um condenado que escuta a sentença de morte, julga, no fragor pânico de um
terremoto, Ver ruir o mundo que construíra com suor e lágrimas. Ouve-lhe a queda,
assiste-lhe à derrocada..Toda proteção, toda garantia, tudo quanto lhe parecia indes
trutível esboroara·se~lhe em torno. (pp. 251/52)

A batalha traVada de filha para pai torRa-se, nesses momentos finais, cada vez mais
acirrada, Com frases e expressões ferinas seguindo-se umas às outras, a tal ponto que esse
discurso provoca no narrador um comentário em que ressurgem as já anteri0rmente
assinaladas expressões bélicas, que, aliás, e muito a propósito, ocorre-nos agora, Balzac
chamou de balistíque des journaux, balística dos jornais,383

"A comunicação como que longamente preparada em fel e fogo, qual derradeiro
cartucho, fulmina o clínico que empalidece quase a ponto de desmaiar". (p. 252)

O capítulo LXI de O A vesso da História Contemporânea tem um tÍtulo que preenche,
de maneira exemplar, essa idéia: "A palavra tão mortífera quanto uma pistola". (CH VoI.
XI, p. 562 Ahc)

Por vezes, essa agressividade adquire nuances de uma sedução irônica, como, por
exemplo, quando

Rossellane abandona-se, graciosa, sobre apoltrona, retira um pé do seu estojo de

382 CH VoI. IV, p. 13 PG (prefácio).
383 Traité de la vie élégante - Curiosités Littéraires et Pages Inconnues. Bibliopolis, Edition et Librairie,

s/d, p.35.
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pelica) acaricia molemente aface com o manchon de raposa prateada) reprimindo a
satisfação que lhe causa o atordoado silêncio do médico. (p. 252)

Essa sedução é melhor sentida, se voltamos à Cibót, de o PriirlO Pons~ onde, em lugar
do pé, é o braço o fetiche da cena, acondicionado em embalagem semelhante:

E arregaçou a manga e mostrou o mais lindo braço do mundo, tão alvo e tão fresco
quanto sua mão era vermelha e murcha; urribraço rechonchudo, com covinhas, e que,
retirado de seu estojo de merinó ordinário. como uma lâmina sacada da bainha, devia
deslumbrar Pons, que não se animou a fitá-lo por muito tempo, (CH VaI, X, p, 534 PP)

Ainda, um outro trecho à mesma página:- "Desata os cordões de tua.bolsa, lyf'sieur
l'avare!"

A Comédia Humana tem da expressão rriúltipkls exemplos:"AssocÍâ-te a esta obra, meu
velho amigo, e conserva os cordões da bolsa umpouco apertados" . (CH VaI. VI,.p. 586 GA)
"Essa classe, da qual hoje em dia vem o dinheiro, nunca desamarra os cordões de sua bolsa
aos talentos discutidos", etc. (CH VaI. VI, p. 219CS) "Você não quer soltar os cordões à
bolsa com medo que lha façam despejar". (CH VaI. IX, p. 184 Emc)

O M'síeur l'avare, grifado, certamente é uma alusão aMOliere,como já houvera àpágina
llD"na frase: "Bem dissera Moliere: - Lact:triositénaftde lajalousie".

E sabido que o autor de Tartufo marcou fortemente, com sua influência salutar, a
imaginação do jovem Balzac, que devorava suas obras.l~.égistramos na Comédia Humana,
nas referências que se seguem, menções a esse cHssico doséculo XVII: VaI. I1I, p. 436 - Bj
VaI. lI, p. 542 - Fej VoI. VI, p. 139 - CSj VoI. X, pp.191 e 276-:Be; Vo!.X, p, 425 - PPj
VoI. XI, p. 294 - CSSj VaI. XI, p. 73 - Gauj VoI. XII,p. 279 -DA.

'r
)'1" )~

Às páginas 252/3, na continuidade de sua chant~gem, ironizando, como sempre, chama
Florian de papá:"- A filha do Sr. Florian Barrasquié, como, aliás, ela já disse muitas e muitas
vezes ao papá, não tem vocação para trabalhos forçados". .

Encontramos, em Um Conchego de Solteírão, o mesmo termo, empregado com igual
ironia, num diálogo de Filipe Brideau com o velho Rouget. Rouget, a conselho de Brideau,
ameaça sua serva amante e também testamentária de revogar o testamento, caso ela não volte
para casa, de onde, para chantageá-lo, ausentara-se com Gillet, seu amante; Brideau, sobrinho
de Rouget, engaja-se em uma manobra dupla que, visando trazer de volta a empregadinha
e, assim, manter nela uma esperança falsa, lhe permita, ,ao mesmo tempo, tornar-se o
herdeiro legítimo do tio: "São sete horas - disse Filipe. - As onze e meia, a rainha de seu
coração estará aqui. O senhor não verá mais Gil1et aqui; não será feliz como um papá?" (CH
VaI. VI, p. 197 CS)

Em Gobseck, permanece a ironia:

Depois de fechada a porta, e dos dois carros sé terem ido, Gobseck levantou-se e pôs-se
a dançar repetindo: "Tenho os diamantes! tenho osdÍamantes! que belos diamantes! que
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diamantes! enada caros. Ah! ah! Srs. Werbrust e Gigonnet! vocês quiseram lograr ovelho
papai Gobseck! Ego sum papa!"384 (CH VoI. I1I, p. 484 GB)

Prosseguindo suas ameaças, Rossellane adverte: "Não sou eu quem vai sair daqui para ser
grisete ou vaudevillistee morar num cochicholo!"

"Balzac manifesta bastante curiosidade pelo tipo da grisette, ao qual consagrou um artigo,
em 6 de janeiro de 1831, na La Caricature" (Oeuvres diverses, Ed. Conard, VoI. 11, 278).

Ele evocou, em Ferragus, a grisette de Paris, sob os traços de Ida Gruget. Suzanne de
Val-Noble é a grisette de Alençon. Em Alberto Savarus, trata-se das grisettes de Besançon.
Uma grisetteé, originalmente, uma"moça do povo que veste uma roupa de grísette, isto é, de
fazenda barata de cor cinza (Díctionnaire deFuretiere). Na época de Balzac, apalavra designa
uma moça de costumes livres que, sem fazer expressamente comércio de galanteria, aprovei
ta-se de seus encantos para se alçar acima de sua condição" ,385

*

A página 254, Rossellane já não é mais aparteada por Florian, e derrama-se em expressões
que semelham essências envenenadas: "Passeia de um lado para outro. Enfurecida, parece
crescer em tamanho, estremece na volúpia da crueldade".

O primeiro trecho da frase reedita uma reação de Florian, à página 213, quando,
questionado por Monique sobre amoça que ovisita semanalmente no consultório, exibe um
nervosismo que inclui o gesto de andar"de um móvel a outro". E, àpágina 272, será avez de
Renet, que"rompe a passear desassossegadamente pelo quarto, da poltrona àmesa, da janela
àporta cerrada", etc.

Balzac parece haver encontrado, em uma personagem de Moliere, a origem dessa peripa
tética reação nervosa, como se pode ver em Esplendores eMisérias das Cortesãs: "OJuiz, que
se levantara, pôs-se a passear pelo gabinete, àmaneira de Sganarell0386 no teatro quando quer
sair de alguma entalação". (CH VoI. IX, p. 369 Emc)

O segundo trecho, quando "Enfurecida, parece crescer em tamanho", faz-nos conceber
a emoção de Florian, atuando de maneira alucinatória sobrt as suas faculdades perceptivas.
Aliás, não é essa a primeira vez que tal efeito se manifesta. A página 150, logo no início das
chantagens da filha, "A mente para ele tem o tamanho da clínica".

Registramos esses mesmos efeitos, num diálogo entre Celestina eRabourdin, no romance
Os Funcionários:

- "Quem? - disse Rabourdin.
- "O ministro - respondeu ela, crescendo dois pés". (CH VoI. XI, p. 222 Func.)

*
* *

Na seqüência de sua crise de fúria, Rossellane "Ameaça o médico com o indicador em

384 Sou eu o pape. (Ou aqui, por um jogo de palavras, o papa.) (Nota de rodapé à página 138 do
V01. II Ed. Seuil)

385 Nota de rodapé, às páginas 25/6, da Edição Garnier, do romance La Vieilie Filie.
386 Sganarello: personagem das comédias de Moliere, que representa o bom-senso, astucioso e

esperto. (CH VoI. IX, p. 369, Emc)
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a porta atrás de si". (p. 254)

O gesto de má-criação, na senhora Cibot, traduzirá a mesma irritação, a de herdeiro não
presuntivo.

..."saiu fechando as portas com tamanha violência que estremeceram todos os objetos
frágeis e preciosos". (CH VoI. Xi p. 598 PP)

. Como também em Flora, que, procurando alojar o amante em casa de Rouget para
melhor esbulhá-Io, ante sua recusa inicial, "saiu fechando a porta com uma violência que
retumbou pela casa e pareceu abalá-la em seus alicerces". (CH VoI. VI, p. 123 CS)

E, depois ainda, é a vez de outro espoliador do velho solteirão, seu sobrinho Filipe
Brideau, que, indo visitá-lo pela primeira vez, lá vê já instalados os seus concorrentes, Flora
e o amante: "Logo que Filipe bateu a porta com uma violência de herdeiro espoliado, Flora
e Gillet esconderam-se nas cortinas para vê-lo atravessar a rua, da casa do tio para a dos
Hochon". (CH VoI. VI, p. 177 Cs)

No romance, o gesto, que poderia encerrar a penosa entrevista, tem outra solução, pois,
logo em seguidà, Rossellane reabre a porta.

"Aproxima-se irreverente, alisa-lhe o ombro como se limpasse o pó, evidenciando
familiaridade folgazã, e segreda-lhe a importância desejada, careteando gravidade picaresca
que faz a face do médico acinzentar". (p. 254)

E fácil comp~rar essa descrição com a da cena em que o barão Nucingen resolve ceder
à chantagem de Asia, pagando-lhe a soma que ela exige em troca de Ester:

- Então sempre te resolves, heim, meu grande pândego? - disse-lhe Ásia batendo-lhe
no ombro.

A familiaridade mais desonrosa é o primeiro imposto que essa casta de mulheres exige
das paixões desenfreadas ou das misérias que delas se fiam; mulheres assim nunca se
levantam à altura do cliente; fazem-no sentar ao seu lado, no mesmo monte de estrume.
(CH VoI. IX, p. 152 Emc)

"Catástrofes de amor na província": sem qualquer originalidade, é o tÍtulo do capítulo
LXIV (p. 270), o mesmo que nomeia o IV de Ilusões Perdidas, aquele em que vimos a sra. de
Bargeton convencer Luciano de Rubempré a partirem, juntos, para Paris. Nossa personagem,
dedicada à mesma manobra, justificando o tÍtulo, enseja também a reprodução da temática.

Rossellane, "Com a ponta dos dedos nervosos torce a ponta do lenço que lhe sofre, em
frufru irritante, o desencadear da ira. Florian ausente do consultório não se lhe faz acessível
e os luÍses escasseiam". (p. 270)

Gesto semelhante ao que examinamos em padre Marcel (p.211), ainda três outros
exemplos dessa reação nervosa podem ser vistos: à página 71, quando "Palome, a jovem
camareira, grita, desgovernada, a estorcer o casaco de castorina", e às páginas 279/80, ainda
ela mesma,

"enfermeira-sentinela a cuja guarda permanecera Florian, irrompe na sala amarrotan
do nas mãos o avental rendado".

Já à página 282, é Constance que "crispa entre os dedos o pequeno chapéu castor com
que chegara, lutando contra a queda em nova crise de pranto."

Nossas ilustrações são oriundas, em primeiro lugar, de Ferragus. O narrador, em meio
à descrição de uma grisette, acrescenta:

Também a desconhecida estava, para usar a expressão pitoresca empregada pelo
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soldado francês, "encordoada" num vestidinho de fichu verde que lhe deixava adivinhar
a beleza do busto, então perfeitamente visível, porque o seu xale de cachemira Ternaux,
caído ao chão, só era retido pelas duas pontas retorcidas que apertava nas mãos. (CH VoI.
VIII, p. 79 Ferr.)

0.1

indiscutível do gosto cont,
uma apreciação particular
Sand, em Suas Memórias:

Depois, de A Duquesa de Langeais: "Brincava com a 'écharpe', torcia-a, rasgava-a com
movimentos de impaciência que pareciam denunciar um descontentamento Íntimo, refle
xões profundas". (CH VaI. VIII - p. 176 DL)

O segundo parágrafo da mesma página traz-nos detalhes de moda:

Aproximando-se omomento em que Renet, por hábito, chega de visita, recompõe
se, apaga ofebril dasfaces emfogo, ensopando-se em compressas de Eau d'ange, refaz
o penteado que entrançapuxadopara trás no estilo chin oise, ainfUndir-lheum exótico
de indefinível encanto. Convencida de que o enamorado partilhará ojantar, escolhe
o vestido mais luxuoso, de finura aracnoidíana, e enfeita a fronte com o belle
Ferroniere, acadeía usada em tomo da cabeça compendente depérola, que elepróprio
lhe ofertara, encomendado a Paris. (p. 270)

A preocupação em apagar o febril das faces com compressas deEau d'ange, que, àprimeira
vista, poderia ser tida como pormenor destituído de importância, parece, entretanto, encon
trar, nos romances balzaquianos, inteira justificação. O que deveria ser considerado um fator
de sadia beleza - as faces afogueadas - é ali compreendido por padrões estéticos da época,387
No romance Sobre Catarina de Médicis, a sra. de Saint James, designando um cirurgião dos
pajens, dirá: -"Curou-me radicalmente daquelas odiosas manchas vermelhas que me tingiam
a pele e me tornavam parecida com uma camponesa". (CH VoI. XVI, p. 606 Cat)

Sabemos, a essa altura do enredo, o quão distante se encontra Rossellane da campônia que
fora, e que não quer de maneira alguma voltar a aparentar.

EmA Solteirona, a srta. Cormon, emocionada com uma carta do tio, que lhe anunciava
a chegada de um pretendente, é admoestada por sua serva J osette: "Não se apoquente assim;
veja só como está vermelha.

- Estou vermelha, Josette?! - e foi mirar-se num espelho cujo estanho estava caindo e
que lhe ofereceu a imagem de seus traços duplamente alterados".( CH VoI. VI, p. 506 Solt)

Já em Físiologia do Casamento, Balzac chega a prescrever um tratamento contra o 'mal':

Elogiem a arte com que as mulheres afamadas pela sua beleza a têm sabido conservar,
banhando-se, muitas vezes por dia, em leite ou águas compostas de substâncias próprias
para tornar a pele mais mimosa, debilitando o sistema nervoso.

[00.] O seu estado de marido obriga-os a achar a esposa sempre demasiado corada;
procurem mesmo algumas vezes atrair-lhe o sangue à cabeça, para terem o direito de
introduzir, em certos momentos, uma esquadra de sanguessugas em casa. (CH VoI. XVII,
p. 348 Fis)

o cabelo à la chinoise, definido como entrançado e puxado para trás, é um traço

387 Não se usamais o ruge, apalidez émais interessante. Chama-se aisso um rosto àPsyché (segundo
o quadro de Gérard). As mulheres agora só se servem do pó de arroz, deixam o ruge para os
homens." La Vie Parisienne sous le Consulat et L'Empire. Paris. Ed. Albin Michel, p. 406.
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indiscutÍvel do gosto contemporâneo, muito embora o "exótico de indefinível encanto" seja
uma apreciação particular do autor. Não é entretanto essa opinião partilhada por George
Sand, em suas Memórías:

Minha mãe de tal maneira atormentou minha avó que foi preciso deixá-la apoderar-se
de minha cabeça para me pentear à la chinoise.

Era, sem dúvida, o penteado mais horroroso que se possa imaginar, certamente
inventado para as fisionomias de pouca fronte. Levantava-se os cabelos, penteando-os para
cima, até que ficassem perpendiculares, e, então, enrolava-se esse feixe até o alto do crânio,
de modo a fazer da cabeça uma bola alongada encimada por uma bolinha de cabelos.
Ficava-se, assim, parecida com uma broa ou um cantil de peregrino.388

Balzac, contudo, insiste em demonstrar apreço por esse penteado.
Em A Paz Conjugal, uma das mais belas mulheres do baile exibe-o: - "Olha um momento

para aquela coluna partida que suporta um candelabro; não está vendo uma jovem senhora
penteada àchinesa?" (CH VaI. lI, p. 393 Pc) .

Em Cesar Bírotteau: Cesarina,

[...] sedutoranlente bela [a ponto que] a sra. Matifat não pode deixar de confessá-lo,
[trazia os] cabelos, erguidos à chinesa, [permitindo ao] olhar surpreender as suaves
frescuras de uma pele matizada de veias pelas quais circulava a vida mais pura. (CH V01.
VIII, p. 511 CB)

A finura aracnoidiana do vestido é a do traje dasra. Schontz emBeatríz: "Fez ummantelete
de guipura de finura aracnoidiana, um vestido de veludo azul, cujo delicado corpete era
abotoado com opalas, e um penteado de bandós lustrosos como ébano". (CH VaI. III, p. 428
B)

Enfeitando a fronte, a jóia traz, de novo, como os cabelos emfontanges, a cortesã como
termo de comparação, desta vez uma das amantes de Francisco L Esse ornamento, inventado
pela bela Ferronniere que lhe deu o nome, consistia em peguena fita muito estreita, com
pedraria no meio, contornando a fronte e prendendo-se atras, na cabeça, por um nó bem
largo.

Na 'Comédia', os exemplos localizados descrevem-no de maneira menos explícita. Em
Memórías deDuasJovens Esposas, Luísa de Chaulieu diz, numa carta a Renata de Maucombe:
"Não é que o cabeleireiro queria me alisar os cabelos em dois bandós e pôs-me na fronte uma
pérola segura por uma corrente de ouro, sob pretexto que eu assim ficaria com um ar
medieval". (CH VaI. I, p. 158 Mje)

O segundo exemplo é "um solitário de 10.000 francos, que a sra. Gaubertin usa com uma
corrente de ouro, na testa",389 em Os Camponeses. (CH VaI. XIII, p. 116 Camp.)

,~

)}. )t-

No capítulo LXX, veremos todos os preparativos materiais, reações emocionais e
racionalizações com que a personagem tenta levar a termo o complô longamente planejado

388 Sand, (George) Histoire de Ma Vie, Ed. Michel Lévy Freres, Paris, 1856, Tome 5, pp. 11-12.
389 No original, porte en ferroniere. (Ed. Garnier, Les Paysans, p. 146.)
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o

o pastor Becker dirá

por Bigorre e Margot, e que culmina, agora, com o elemento horrífico, a tentativa de
envenenamento de Renet.

Através de reminiscências de ódio no inconsciente de Rossellane, devemos considerar
Carla como indiretamente participante. Ao ódio atual por sua rejeição como filha acrescen
tar-se-ia o de outrora, quando fora rejeitada como amante.

Ainda que sob a forma de uma fantasia paranóica de perseguição, essa idéia de complô
surge em outra parte do romance, onde é Florian quem a expressa de maneira direta e clara:
"Estuda e indaga em silêncio... Seria Rossellane instrumento de adversários seus, de uma
quadrilha disposta a aniquilá-lo?"

Deixando, depois, a posição de vítima, é ele quem passa a conspirar: -"E se contratasse
alguém para ameaçar Rossellane e Margot?" (p. 170)

Pode-se triunfar adois, a três, a treze ou acem. Tem-se então o grupo, o clã, o sindicato,
o complô, enfim todas as formas de associação. Mas o princípio é sempre o mesmo: o
grupo triunfa onde o indivíduo sucumbe.

L'association a des mondes à donner,39o escreve Balzac, em O Avesso da Hist6ria
Contemporânea (p. 341), e foi ele quem lançou a idéia da Societé des Gens de Lettres, como
também fundou uma espécie de Cenáculo, Le Cheval Rouge. Mas o gosto pela associação,
em Balzac, casa-se com um curioso gosto pelo mistério, e assim é que esse grupo do Le
OJeval Rouge, nada subversivo, reunia-se, a cada vez, em um local diferente, para evitar
"suspeitas". É um traço do caráter de Balzac: ele gosta do secreto, do clandestino.

Pelo que se pode deduzir de anedotas sobre sua vida, Balzac apresentava alguns
sintomas da maniade perseguição. Sempre perseguido por credores, editores, etc. ele toma
incríveis precauções, como, por exemplo, a de viver em um endereço sob nome falso.

Esse gosto pelo mistério acrescido da mística do grupo é o que explica a abundfulcia
de complôs em sua obra. Complôs de ladrões, de gozadores, de ambiciosos, de mistifica
dores, políticos, não faltando nem mesmo um complô filantrópico.

Algo que certamente existia na alma de Balzac era o sentimento de que o verdadeiro
poder é aquele de que não se suspeita, que cresce com o incógnito.

São complôs exemplares, maquinados segundo as melhores técnicas. Se nos contenta
mos com uma definição mais aproximativa do complô, encontraremos o tema ao longo
de toda a Comédia Humana. Sob a pena de Balzac quase tudo toma um ar de complô.391

*
* *

Odi et amo392 é uma expressão que, nesse capítulo, parece sintetizar a ambiguidade da
personagem:

Ama Renet e sabe-o longe demais do que pode alcançar. Por isso, quer e detesta,
bendiz e amaldiçoa. E conclui o seu odi et amo munnurando entre dentes, a
jülguração do olhar derrarrutndo paixão... (p. 292)

390 A associação abre enormes perspectivas.
391 Félicien Marceau, op. cit., pp. 302/303.
392 Odi et amo. Quare idfacian, fortasse requiris. Nescio, sedfieri sentio et excrucior. "Odeio e amo..

Talvez me perguntes por quê? Não sei, mas sinto que é assim, e sofro". (Epigrama de Catulo).
P. Rónai, Não Perca o Seu Latim, p. 125, N. Fronteira, 4" ed.
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Gela equeima, mostra-se e rema-se como umaverdade ciumenta, atrai-me erepele-me,
dá-me alternadamente a vida e a morte, eu a amo e a odeio. (CH VaI. XVlI, p. 140 Ser.)

"Para Balzac, mesmo quando o amor é desinteressado, há sempre uma escolha, ou seja,
uma deliberação prévia da inteligência e da vontade. O amor involuntário é uma doutrina
absurda, diz peremptoriamente. Ele assim reencontra Corneille:

"O amor de um homem honesto deve ser sempre voluntário."
E reencontra Racine:
"Chamo fraqueza o amor que ele (Hippolyte) sente involuntariamente por Aricie".
Para Balzac, como para os clássicos, o amor que não escolhe, o amor não desejado, o

amor fatal, o amor impulsivo só pode levar à catástrofe.
Para Armand Duval, "como para nós em geral", o amor é um assunto estritamente

individual, que começa no indivíduo (no homem despojado, poder-se-ia dizer). Nessas
condições, que importa o passado?, que importam os pais, a fortuna, o meio de origem?

Como Marguerite Gauthier poderia ser uma antiga prostituta, se começou a viver no
dia em que a amei?

Por um momento, diz Marguerite Gauthier, esqueço o que fui, e o eu de outrora se
separa de tal modo do eu de hoje que resultam duas mulheres distintas.

Para Balzac, ao contrário, um passado não se enterra, uma família não se suprime, não
se abole uma educação. Não existe indivíduo. Não é Clotilde que eu amo, ou Ernestina, ou
Emma. Émademoiselle Clotilde de Grandlieu, filha de um duque, condição que nada jamais
poderá apagar. Seu parentesco e fortuna fazem parte dela, tanto quanto a cor de seus olhos
e a bondade de seu caráter. São valores que, para Balzac, fazem parte integrante de um ser.
E são coisas que se tem o direito de amar ou não, tanto quanto a curva de umas ancas, o
volume de um seio, a qualidade de uma alma. Quem o esquece enfrenta os piores desenganos.
Théodore de Sommervieuxdesposou Angelique Guillaume, porque era bela e afetuosa. Não
quis ver que ela era também a filha de um lojista, que passou vinte anos numa loja, que,
portanto, a loja marcou-a, e que nada em sua educação a prepara para ser a mulher de um
pintor mundano. Ele acabará por abandoná-la para ir procurar junto a uma Carigliano essa
cintilação de que necessita. Em nossa época, em que a sociedade está mais ou menos desfeita,
permite-se considerar esses princípios ultrapassados ou excessivos. Não é razão para recusar
a essa concepção do amor uma grande força e uma grande sinceridade. Os biógrafos de
Balzac falam, em geral, um pouco levianamente de seu amorpormadame Hanska. Insinuam,
voluntariamente, que o título e o castelo da Polonesa não eram estranhos àpaixão de Balzac.
É verdade. E, no entanto, é um amor profundo, sincero e durável. O castelo de madame
Hanska aí se incluía. E isso é tudo."393

*
* *

O incesto, que impediria o amor de Rossellane, é, de fato, inexistente no enredo, e, a
rigor, poderia ser esclarecido. Iniludivelmente, porém, estaria ela comprometida, como que

393 Félicien Marceau, op. cit., pp. 256-257.
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contaminada por sua origem, seu passado, e pela condição de instrumento de chantagem
em que fora transformada.
. A opção por Constance, entretanto, é aquela que preenche todos os requisitos do

romancista, enumerados por Marceau.

Os dois capítulos que se seguem, LXXI - "No qual se vê a influência de um hábito
familiar no destino" - e o LXXII -"Aonde os maus caminhos vão dar" - (pp. 292 e 297)
descrevem-nos, simultaneamente, a iminência da passagem ao ato da tentativa de envenena
mento, e suas conseqüências, com a morte aciden~alde Rossellane.

No LXXI, assistimos à chegada de Renet ao Eperon,394 onde ela o espera para a fuga
planejada: "A moça descerra a porta ornada de cama'ieu e, ao vê-lo, estremece qual folha de
bétula. Esconde, entretanto, a funda agitação que a empolga e abraça-o com risonha
preocupação". (p. 293)

Originárias de uma geografia tão distanciada da nossa, ficamos sem saber se seria peculiar
às betuláceas o frêmito que serviu de comparativo à reação emocional da personagem.
Socorremo-nos, por isso, do "botânico", que nos dá, em Os Camponeses, a informação: "A
aléia termina bruscamente num último tufo de verdura, onde tremem bétulas, olmos, todas
essas árvores palpitantes, família inteligente de troncos graciosos eporte elegante - as árvores
do amor livre!" (CH VoI. XIII, p. 20 Camp) Comparação fantasiosa que, se aplicada ao
romance mediúnico, viria acrescentar à sua adequação a imagem exata de libertinagem do
amor de Rosellane por Renet, e do amor adulterino de Florian por Carla, se nos lembrarmos
de que também ela o esperava "sob o agasalho de um vidoeiro", outro nome da bétula. (p.
120)

Jáhavíamos registrado na Comédia Humana um tremor como o de folhas. A psicografia
apenas discriminou-nos a espécie: "Carlota" (em Outro Estudo de Mulher) "endireitou-se
sobre o divã como uma corça surpreendida, tremeu como uma folha, dirigiu-me um desses
olhares nos quais as mulheres esquecem toda a sua dignidade", etc. (CH VoI. IV, p. 526
Oem)

Quando a personagem é Lousteau, em "A Musa do Departamento": "Os olhos do pobre
homem ficaram acesos como tochas, ele tremeu como uma folha, sentiu a laringe paraliza
da", etc. (CH VoI. VI, p. 412 MD)

Em Os Camponeses, diz a sra. Michaud, referindo-se a Genoveva, sua empregada: "Ela
treme como uma folha, só de ouvir a voz de meu marido; tem um ar de santa subindo ao
céu, quando ele a encara". (CH VoI. XIII, p.151 Camp)

Na sua quase totalidade, o capítulo busca descrever-nos reações emocionais oriundas de
tens~ expectativa.

A página 294, lê-se: "Por fim, tornando mais densa a atmosfera de farsa que ela mesma
encena, simula arrepios e propõe servir o vinho, a que, minutos antes, já se sentia disposta".

394 Les rencontres dans une auberge sont un procédédevenu traditionnel depuis les romanspicaresques.
(Os encontros numa estalagem são um procedimei:notornado tradicional, apartir dos romances
picarescos) N. de rodapé à página 101 de Les Chouans, ed. Garnier Freres, 1957.
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Sabemos que, em uma fisiologia das emoções, o ritmo respiratório do indivíduo pode
sofrer alterações, quase sempre se apresentando sob a forma de dispnéia, daí a formulação
metafórica que atribui ao fator atmosférico a responsabilidade pelo distúrbio. Balzac, em A
Estalagem Vermelha, utiliza o recurso fornecendo-nos, logo em seguida, a racionalização
que explanamos acima: "Como o ar está pesado! - disse consigo Próspero - Parece-me que
respiro um ar úmido". Explicou a si mesmo esse efeito da atmosfera pela diferença que devia
existir entre a temperatura do quarto e o ar puro do campo." (CH VoI. XVI, p. 319 Everm)

Segue-se a cena do brinde, na qual Renet irá trocar as taças, oferecendo-lhe a sua,
envenenada: "A taça tantaliza-lhe a alma": (p. 296)

Surge, aqui, sob forma verbal, um nome próprio mitológico. Em O Pai Goriot, diz-nos
o narrador:

Mas se pensamos como são raros os exemplos de crimes, mesmo de delitos cometidos
por jovens, como nos parecem dignos de respeito esses pacientes Tântalos395 que se
combatem a si mesmo e quase sempre vencem! (CH VaI. IV, p. 105 PG)

Ainda no O Pai Goriot:

"Por outro lado, Delfina amava Rastignac como Tântalo amaria o anjo que tivesse
vindo satisfazer sua fome ou mitigar a sede de sua garganta ressequida. (CH VaI. IV, p.
205, PG)

Outra reação acha-se expressa à mesma página 296:

Como algo que se lhe partisse no recesso do espírito, terror pânico traumatiza-lhe
a mente, qual gigante que a imobilizasse sob garras de gelo. No auge da angústia,
entretanto, acalenta de súbito a idéia defugir... Sim,fugir, escapar-se! Todavia, como
se estivesse chumbada ao pavimento, permanece estática de aparvalhamento, a
desabalada corrida no cérebro apenas.

Não saberíamos dizer se a expressão "terror pânico", exatamente a mesma que conse
guimos registrar em A Estalagem Vermelha, haja sido uma criação de Balzac, mas, mesmo
agora, ela parece-nos bastante original: "Obedecendo a um terror pânico, quis levantar-se e
chamar o estalajadeiro", etc. (CH VoI. XVI, p. 319 Everm)

Quanto às garras de gelo, sentimo-las oriundas de modelos similares: "Mas, entre a
vergonha de desmentir-se diante de toda a cidade, em presença de um homem que não parecia
estar brincando, e o medo, o horrível medo que o engasgava com garras de fogo, escolheu
o perigo mais distante". (CH VoI. VII, p. 110 IP) "Rasgou-me o coração com garras de aço" ,
é uma frase de Rastignac em O Pai Goriot referindo-se a Vautrin. (CH VoI. IV, p. 100 PG)
"De resto, o grande e seco usurário impunha-se à roda da Sra. Soudry, que farejava nele o
tigre de garras de aço, a malícia do selvagem, a prudência nascida no claustro e amadurecida
ao sol do ouro" ... (CH VoI. XIII, p. 222 Camp).

395 Tântalo: personagem da mitologiaantiga, a quem os deuses, como castigo de um crime terrível,
condenaram àfome e sede devoradoras, fazendo-o ficar, no Inferno, no meio de um rio cuja água
lhe foge aos lábios, e debaixo de árvores cujos ramos se levantam quando quer arrancar-lhes o
fruto. (CH VaI. IX, p. 105 PG).
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A imantação ao pavimento é, indubitavelmente, outra imagem de nosso modelo. Se não,
vejamos. Na História da Grandeza e da Decadência de Cesar Birotteat4: "Não pôde sair do
seu lugar na barra, deu a impressão de estar pregado ali, olhando com um ar embrutecido
para os magistrados como se fossem anjos que tivessem ido reabrir-lhe as portas da vida
social", etc (CH VoI. VIII, p. 586 CB)

. Em Um Conchego de Solteirão: "- Bem! Teriam que prender meu tio num quarto; mas,
tenho o olhar que chumba os imbecis - disse Filipe, fazendo o Sr. Hochon estremecer por
um olhar atroz". (CH VoI. VI, p. 187 GS)

E, agora, em Os Proscritos: "Godofredo permaneceu silencioso, imóvel, encantado; uma
força inexplicável pregou-o no soalho", etc. (CH VoI. XVI, p. 673 Pro)

*
"" ""

Acidente e morte é o que nos descreve o capítulo LXXII, "Aonde os maus caminhos
vão dar". Iremos resumi-lo, servindo-nos de seus primeiros parágrafos:

ATÔNITO, Renet não pode opor-se, de leve, aos rápidos movimentos da fuga
louca, inesperada, e nem tampouco assiste quando a jovem tropeça nos volumes da
bagagem, deixados momentaneamente, junto ao patamar.

Num arco de arremesso,396 Rossellane projeta-se contra o balaústre carunchoso,
leva-o de roldão, a remexer-se no ar, e vai estatelar-se contra o madeiramento do
rústico patamar no andar térreo.

Pálido de morte, Renet colhe nos braços o corpo da sinistrada. Crânio fraturado,
Rossellane lhe confia os derradeirospensamentos na mensagem do olhar, aembaciar
se. (pp. 297/298) .

À página 299, toda uma fisiologia da morte começa a ser esboçada:

A boca sutil se entreabre eos olhos de gazela agonizantefixam-no com ansiedade.
Os lábios de Rossellane movem-se como se quisessem pronunciar algumafrase que o
adeus expulsasse do coração, maspetrificam-seacentuando a triste expressão do queixo
hirto.

Renetcorresponde ao suplício da mensagem desarticulada, intenta colar o ouvido

396 Descrevendo também um arco no espaço, o cutelo de Sanson irá deferir a morte a Madame
Tiquet, famosa dama do século XVll:" Un nuage passa sur les yeux de mon ancêtre; il souleva eles
deux maim la lourde épée à double tranchant qui servait aux décapitatiom, lui fit décrire une sorte
d'are dam tespace, et la laissa retomber de tout son poids sur le rol de cette belle vietime." (Mémoires
des Samon, Tomo I, Vol IlI, p. 12) "Uma nuvem cobriu os olhos de meu ancestral; ele levantou
com as duas mãos a pesada espada de dois gumes que servia às decapitações, fê-la descrever uma
espécie de arco no espaço, e a deixou recair com todo o seu peso sobre a nuca dessa belavítima."
Mas, as coincidências não ficam restritas à figura geométrica e ao fim trágico das personagens, a
real e a da ficção. Se esta tenta envenenar o companheiro, quando a taça se derrama e a tentativa
se frustra, aquela, segundonos dizem as 'Memórias', às páginasJ52/3, doTomo I, VaI. n,procede
a operação idêntica, que leva um perspicaz serviçal a fazer, de propósito, cair a taça, abonando
a maquinação homicida de que seria vítima o marido.
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à boca que anseia expressar-se ainda, respira-lhe o hálito, mas percebe que estranho
sopro, no peito frági~ prenuncia o derradeiro sono. As pálpebras da jovem descem
docemente para, em seguida, se reabrirem com ímpeto num supremo espasmo. Sofre
Rossellane agoniado estremeção e relaxa-se porfim, aconchegada a ele.

A psicanálise já o disse, e a arte o registrou com freqüência, que a expressão facial da
mulher em orgasmo evoca a dos prolegômenos da morte. Baizac apreendeu ambos os
sentidos dessa linguagem, que nosso autor reproduz.

Vejamos o exemplo de um segmento da descrição de Florina, em Uma Filha de E'ua:

Seus adoráveis olhos de gazela eram de um belo cinzento e franjados de longos dlios
negros, contraste encantador que tornava ainda mais sensível sua expressão de atenta e
calma voluptuosidade; o contorno apresentava tons fatigados; mas o modo artístico pelo
qual ela sabia fazer deslizar as pupilas para o ângulo da órbita ou para o alto, a fim de
observar ou ter o ar de quem medita; o modo pelo qual as mantinha fixas, fazendo-Ihes
lançar todo o seu brilho sem mover a cabeça e sem tirar ao seu semblante a imobilidade,
manobra aprendida em cena" ... (CH Vol. II, p. 557 FE)

Agora, um momento do retrato de Madalena, filha de madame Mortsauf, em O Lírio
do Vale: "Gazela de olhos moribundos, Madalena acompanhava a mãe". (CH VoI. XIV, p.
393 lírio)

E ainda Ester, de Esplendores e Misérias das Cortesãs: ..."suas companheiras olhavam
com interesse aquela palidez de erva pisada, aqueles olhos de gazela moribunda, aquela
atitude melancólica". (CH VoI. IX, p. 57 Emc)

O estranho sopro atribuído à agonizante, já havia sido descrito, à página 287, quando
Florian está à morte: "Um sopro intermitente renasce-lhe instante a instante dos lábios
evanescidos"...

A sra. de Merret, em Outro Estudo de Mulher, apresenta, em sua agonia, o mesmo
sintoma:

Por fim seus grandes olhos moveram-se, ela tentou erguer a mão direita, que tornou
a cair sobre o leito, sairam-Ihe da boca, como um sopro, pois sua voz já não era mais voz,
as seguintes palavras: - "Esperava-o com muita impaciência". (CH Vol. N, p. 554 Oem)

Na psicografia, ficamos sem saber o que a moça quisera expressar. Nesse questionamen
to, o autor, dando continuidade à sua fisiologia, ameniza-a, entretanto, poetisando-a, sem
esquecer, porém, de incluir duas preocupações compulsivas em Balzac, detalhes de medicina
e de moda:

Que ansiara Rossellane dizer nesse último instante?Rogarperdão?Pedir socorro?
Jurar amor? Descora-lhe a morte lentamente aflor rósea da mocidade. Ainda assim,
Renet busca-lhe a pulsação, empalma-lhe os dedos, contempla-lhe as delgadas veias
azuis no dorso da mão despida, cujo calor esmorece. A saia do costume de viagem
pontilha-se de respingos cor-de-vinho, o corselete debruado depassamanarias rompeu
se, desvelando ablusa cor-de-papoula. O corpo da moça se inteiriça, sua cabeçapende".
(pp. 299/300)

Ao buscar-lhe a pulsação, Renet repete o mesmo cuidado dispensado a padre MareeI,
quando, à página 46: "Tomam-lhe o pulso, ouvem-lhe o coração".
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Já em L 'Israélite, Balzac tomava o pulso de suas personagens: "Trousse tenaít la maín
de la príncesse dans la síerme et luí tâtaít le pouls a'vec un aír d'ímportance" .. .397

A menção das delgadas veias azuis é outro pormenor que se repete, pois, à página 90,
elas surgem nas faces de Monique: "A alegria que, desde muito, desertara de sua alma,
transparece-lhe no brilho das faces e na palpitação das têmporas, a destacar-lhe a delicadeza
das veias azuis".

Essa geografia venosa que ele faz legível no rosto de suas personagens, buscou-a, também,
na obra balzaquiana. Em Armette et le Crímínel, de 1824, pode-se ler: ..." le sang des Gérard
caula, comme bon luí sembla, dans les 'veínes d'azur quí nuançaíent la peau d'Armette" .398

Cesarina, descrita no romance 'Cesar Birotteau', num jantar em casa dos Ragon: "Os
cabelos, erguidos àchinesa, permitiam ao olhar surpreender as suaves frescuras de uma pele
matizada de veias pelas quais circulava a vida mais pura". (CH VoI. VIII, p. 511 CB)

Em Um Caso Tenebroso, trata-se do rosto de Lourença de Cinq-Cygne: "Os menores
lineamentos de suas veias azuis viam-se sob a trama fina e lisa da epiderme". (CH VoI. XII,
p. 62 Ctn)

O corselete, por volta de 1830, diz-nos Burnand, é a armação leve sobre a qual se constrói
uma silhueta. A figura delgada está na moda, e nenhuma toílette desse tempo é concebível
sem um talhe esbelto. A coerência do autor pode ser percebida em uma frase da página 246,
quando ele atribui a Rpssellane um "corpo delicado de borboleta".

Ainda Burnand: "E desatando os laços de uma bela desmaiada, cumprido esse dever de
caridade, que por vezes se acha a felicidade" .399

Essa não é, porém, dadas as circunstâncias, a emoção de Renet ao se ocupar de igual
tarefa: ... "desata a faixa justa que lhe cinge a cintura, alisa-lhe o penteado desfeito". (p. 299)

Esse socorro de urgência, vimo-lo aplicado por madame Guérin à sua neta, Eugenia, na
cena em que esta cai no Oise, quando, então, é salva por Landon:

Madame Guérin défaisait adroitement la ceinture et le corset de sa petite-fille, et alors
Eugenie, toumant faiblement les yeux, jeta autour d'elle un régard indécis et chercha à
reconnaitre un liberateur que son coeur lui nomaitpar avance.400

O rompimento do corselete deixa ver a cor-de-papoula da blusa. Introduzida em um
momento dramático, o que só se pode justificar através de uma preferência marcante.
Encontramo-la na decoração do toucador de Paquita Valdez, em A Menína dos Olhos de
Ouro, que teve como modelo o gabinete de trabalho do próprio romancista, segundo ele
mesmo o afirma em carta à condessa Hanska401 e o confirma Gauthier.402

397 Trousse tinha a mão da princesa na sua, e tomava-lhe o pulso com um ar de importância. (p.
219)

398 O sangue dos Gérard circulou àvontade nas veias azuis que matizavam a pele de Annene. (p.
63)

399 R. Burnand, op. cit., pp. 84-85.
400 Madame Guérin desabotoava habilmente a cintura e o corselete de sua neta e então Eugênia,

revirando debilmente os olhos, lançou em seu redor um olhar indeciso e procurou reconhecer
o salvador que seu coração antecipadamente lhe nomeava. aane la Pâle, p. 85)

401 Lettres à l'Étrangere, 17 e 18/07/1835.
402 Théophile Gauthier, Souvenirs Romantiques, Paris, Garnier, 1929, p. 140.
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A morte de Rossellane, resolvendo o enredo em tragédia, acontece justamente quando
ela se descobre amando,Renet. As conclusões de Marceau, relativamente às ,concepções do
amor na obra balzaquiana, continuam a justificar-nos esse desfechá trágico. E como afirma:

Na Comédia Humana há muito amor, mas ele nos aparece, geralmente, em uma
postura lamentável, quase sempre vencido, ou, quando triunfante, esmagando os amantes.
Derrota ou desastre, tais são, o mais das vezes, na Comédia Humana, os avatares de Eros.

Logo em seguida o crítico se interroga: então, não há pois exemplos de um amor mais
fone que o interesse, que as conveniências, que a vaidade? Sim, há. Mas geralmente então
é o amante quem sucumbe, an.iquilado pelo amor. Levado aos desastres pelo amor.

Ou o amor ou o amante, mas é preciso um vencido. "Nisi parat imperat". Uma vez
que o amor não mais obedece, ele comanda. Uma vez que comanda, abusa, mostra suas
garras. "O amor é duro e terrível como o inferno", escrevia Santa Tereza de Ávila. Em
eco, Balzac brada: "O amor verdadeiro, como se sabe, é implacável". (Splendeurs, p. 962)
Percebe-se. Vejan1 Lucien de Rubenpré. Coralie amava-o: ela morre. Esther amava-o: ela
morre. Clotilde de Grandlieu amava-o: é ele quem se suicida. Eis, agora, A Bretanha em
1799. O belo amor de Montauran e de Maria de Verneuil: ele morre denunciado por ela,
e ela morre, por tê-lo traído. Em O Cura da Aldeia, Tascheron ama madame Graslin: esse
amor o levará ao cadafalso. A "Menina dos Olhos de Ouro" amava: ela morre, em
conseqüência. Em Ferragus, madameJules amava: ela morre; madame d'Aiglemont amava:
seu an1ante morre no peitoril de sua janela. Madame de Merret amava: esse amor causa a
morte de seu amante. Athanazio Gransson amava: ele se suicida. Madame de Mortsauf
amava: ela morre, por ter lutado contra esse amor. Se ela houvesse cedido, morreria do
remorso. Acreditar-se-ia a cada golpe ouvir a primeira frase de Tristão: "Agradar-vos-ia,
senhores, ouvir um belo conto de amor e de morte"?

Um outro raciocínio de Marceau, que pode, com a mesma propriedade, ser aplicado ao
nosso romance é aquele feito também a partir de uma interrogação. E, ainda, trata-se, no
caso, de amores culposos ou, pelo menos, fora do casamento. O sacramento acomodaria as
coisas? Dificilmente. O casal Langeais é um desastre. Os Maufrigneuse, os Restaud, os La
Baudraye, os Mortsauf, Aiglemont e sua mulher; o marquês d'Espard e a esposa, são tantos
outros casais tão legítimos, quanto infelizes. Sommervieux engana sua mulher (Ao Chat
qui-pelote) Grandville, a dele (Uma Dupla Família). Luiza de Chaulieu dá-se ao trabalho
de casar-se duas vezes: duas vezes as flores de laranjeira transformam-se em cravos-de-defun
to. (Memórias de DuasJovens Esposas). Beaudenordcasa-se: esse casamento arruína-o (Casa
Nucingen). Manerville faz o mesmo: idêntico resultado (O Contrato de Casamento).
Lourença de Cinq-Cygoe tem três apaixonados: dois são mortos, ela casa com aquele que
não amava (Um Caso Tenebroso). Mademoiselle Cormon casa-se: escolhe um impotente (A
Solteirona). Madame de la Chanterie casa-se: escolhe um bandido. Sua filha casa-se: escolhe
um policial (Avesso da História Contemporânea). Madame Hulot está sempre sendo traída
por seu marido, e sua filha, pelo dela. Os amores excepcionais não são melhor tratados.
Vautrin e Rubempré, Paquita e a marquesa de San-Réal, o soldado e sua pantera, o amor
entre os homens, o amor entre as mulheres, o amor bestial; o assassinato e o suicídio vêm,
ora um, ora outro, romper esses elos incomuns.

E na psicografia?
Embora partindo de uma simples inferência, começaremos pela amizade "particular"
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entre padre MareeI e Jules: ambos perecem em "f~stimda turbamulta". (p. 101) Monique e
Florian: bem casados; "Uma esposa enganada como se vêem tantas". (p. 117) Florian e Carla:
uma relação adúltera. Ele abandona-a. Ela não perdoa. Morre. Madame de Brezé: viúva. Ou
Diana de Poitiers? - Henrique 11 morre.

Madame Coralie Massat: viúva. O marido Conrad morre na guerra.
Renet e Constance: um amor que reunia todas as condições para ser perfeito: ele

despreza-a. Rossellane e Renet: quando ela percebe que o ama de verdade, morre.
Ainda Marceau:

Para Balzac, o amor verdadeiro não é essa paixão que toma conta do homem e o
transtorna, que perturba seu sono e o faz negligenciar seus interesses ou sua vocação. O
amor verdadeiro, ao contrário, deve ser, para o homem, uma razão a mais de se dedicar à
sua vocação, uma razão a mais de escrever sua obra ou -tornar·se par de França. Em vez
de afastá·lo da sociedade (o amor e uma cabana), deve nela mergulhá-lo ainda mais (um
palácio para minha amada!).

Tem um nome oamor que se insere na sociedade: chama-se casamento.403

Toda a temática da psicografia poderia ser resumida como uma luta desesperada pela
preservação dessa sociedade matrimonial. A começar pela angústia de Monique, ameaçada
de esterilidade.

O sacrifício de padre MareeI e Jules constitui nova ameaça, na medida em que coloca em
perigo a integridade emocional e física de Monique.

Segue-se o episódio do adultério com Carla, e o abandono a que Florian relega a amante
e a filha adulterina.

Rossellane, conseqüência desse episódio, faz do próprio casamento com Renet o mais
forte trunfo de sua chantagem.

E, finalmente, Florian definhando e morrendo por seu segredo, cuja revelação, no seu
entender, destruiria sua paz conjugal.

*
* *

Uma reflexão filosófica é feita à página 300, exatamente a propósito da morte da
personagem, quando, então, o narrador serve-se de uma máxima latina, significando: "O
abismo chama o abismo."404

Abyssus abyssum invocat [..J Na velha escadaria, junto aos postes iniciais dos
corrimões, o símbolo da reencarnação eda experiência: de muito pouco valea bênção
da mocidade na romagem de menos de vinte anos, pelas vias terrestres, para quem
desceu do cimo do aprendizado a quese empenhara, para tudo recomeçar, noprimeiro
degrau. Compromissos agravados, recomeçar ésempre começar em piores condições.
(p.300)

Na aplicação daquela expressão tirada da Bíblia, a velha Enciclopédia Larousse diz-nos

403 Félicien Marceau, op. cit., pp. 259/60/61.
404 Salmo XLI, 8, de Davi.
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que seu significado traduz-se por: "a uma infelicidade segue-se outra", mas, sobretudo, por
"um erro conduz fatalmente a outro", ou "uma vez na descida do maio homem só pode
parar no fundo do abismo". Foi dela que nasceu o provérbio francês: "Un maUJeur ne vient
jamais seul." (Uma desgraça nunca vem só).

Os dois exemplos da Enciclopédia, que se seguem, são do próprio Balzac, o que já nos
assinala sua preferência. Queremos, porém, comentá-los cada um "de per si", acrescentando
um terceiro, que localizamos em nossa pesquisa, e fazendo entre eles um paralelo.

O primeiro é de Os Funcionários: "Havia qualquer coisa de comovedor naquela feliz e
laboriosa mediocridade. Sentindo-se amada por Minard, Zélia amou-o sinceramente. O
amor atrai o amor, é o 'abyssus abissum invocat' da Bíblia". (CH VoI. XI, p. 161 Func.)

Em nota de rodapé, depois de explicação semelhante à que tiramos da Larousse, Rónai
acrescenta que, aqui, Balzac lhe dá outra aplicação.

O segundo exemplo é de Luís Lambert: "Uma grande inclinação arrastava-o para as
obras místicas".

"'Abyssus abissum', - dizia-me. - Nosso espírito é um abismo que se compraz nos
abismos. Crianças, homens, velhos, somos sempre ávidos de mistérios, seja qual for a forma
em que se apresentem". (CH VoI. XVII, p. 15 LL.)

Aqui também, como é fácil verificar, o emprego tem sentido diverso.
Agora, o exemplo que encontramos em "Pedro Grassou": "Os três Vervelle floresciam

naquele "atelier", que passaram a considerar uma de suas residências; aquele local limpo,
bem cuidado, elegante, artístico, tinha para eles um inexplicável atrativo. Abysms abissum,
o burguês atrai o burguês". (CH VoI. IX, pp. 607/608, Pgr)

Novamente em nota de rodapé, Rónai adverte-nos de mais essa aplicação diferente, que
lhe imprime Balzac.

Assim como as três aplicações de Balzac diferem entre si, também difere de toda elas a
da mediunidade, o que mais lhe acrescenta um caráter de equivalência. E não menos
curiosamente, ali é onde se aplica a máxima, no seu sentido mais correto, o de queda moral,
no caso associada à queda física. Fazendo a personagem precipitar-se de uma escada, o autor
configura-nos o abismo que lhe causará a morte. Lembremo-nos de que, em sua fuga
precipitada, Rossellane tentava escapar do flagrante de um delito, sua tentativa de assassinar
Renet. "A uma infelicidade segue-se outra", como nos ensina a Enciclopédia. Também a
metáfora do primeiro degrau simboliza o fundo do abismo, onde vai parar o homem na
descida para o mal.

I

DOMESTICaS

Balzac,como umhistoriadordecostumes,dá-nos umavisãonãosódos enormessacrifícios
aque se sujeitavam os domésticos, como também de sua participação navidafamiliare pessoal
de seus patrões. Um exemplo disso é Nanon, a grande Nanon, do pai Grandet.

O velho mal a nutria de migalhas, regateava seu ordenado, recusava-lhe o açúcar do café
- quando lhe dava café - e, por falta de vela, mandava que se fosse deitar às apalpadelas;
contudo, Nanon permanecia-lhe fiel. Não que ela desconhecesse o caráter do homem, ou
tivesse ilusões a respeito de sua triste vida, mas Nanon era assim - ela nem sequer imaginava
ser possível outro caminho. "Onde a cabra está amarrada, aí ela deve pastar"... "que importa
que Jl corda seja curta e o pasto escasso".

E justamente desse clima de despersonalização que decorrem as descrições, geralmente
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restritas, dos traços físicos dos domésticos da obra mediúnica. E é porque nos servimos
menos delas, que de todo um perfil da classe, ao qual recorremos para podermos aquilatar
a fidelidade do autor, não só às fontes históricas, mas às da própria 'Comédia', abrangendo
desde sua vida de relação até a indumentária que lhes identificava a profissão. E é novamente
Burnand quem fomos buscar para restaurarmos esse passado:

Segundo a tradição do antigo regime, o doméstico afeiçoado ao seu patrão é o
confidente, às vezes o cúmplice, quer se trate dos deslizes de um homem jovem ou das
aventuras de uma jovem senhora.

O criado ou a camareira fecham os olhos ou, ao contrário, abrem-nos desmesurada
mente, conforme o interesse de seu mestre. Conhecem as fraquezas, os caprichos e as
velhacarias inocentes:

A camareira, diz um filósofo, tem direito a todas as considerações, a todas as
deferências: ela sabe quanto há de enchimento no corpete da sua jovem patroa.40S

Essa consideração é bem apresentada no romance, quer se trate das atenções recíprocas
da jovem senhora (Monique) e de sua servidora, quanto da afeição mútua da cortesã (Carla)
e sua criada.

À página 81, Monique (...)

No ritomelo angustioso da saudade, aprendera a confidenciar longamente as
mágoas com Palome, a camareira mais antiga da casa, seu !aetótum, afetuosa
companhia de muitos anos, sombra constante em uniforme caseíro.

Balzac é, em geral, fértil a propósito de bons criados, desde Sílvia e Cristóvão, em O Pai
Goriot, até Chesnel, em O Gabinete das Antiguidades. A expressão "factótum" é uma de
suas preferidas para elogiar um serviçal:

Bernus, o condutor, era., em 1829, o factótum dessa grande comunidade. (CH VoI. III,
p. 169 B)

[...] Durieu era o factótum do castelo, e sua mulher a criada encarregada dos serviços
caseiros. (CH VoI. XII,p. 73, ctn)

[...] A primeira operária, factótum da senhora Lardot, solteirona de quarenta e cinco
anos, feia de meter medo, morava no cômodo contíguo ao cavaleiro. (CH VoI. VI, p. 448
Solt.)

Na continuidade do parágrafo,

Não raro, Palome mistura as próprias lágrimas com os soluços da senhora. Anos
dobados sobre os anos, a serva lastima ainda não ter permanecido em casa, velando
pelo "pobre senhorJules'~ no fatídico Sábado da Ressureição, que passara a lhe valer
supersticioso terrorpelos passeíos na Quaresma. (pp. 81/82)

Essa cena indiretamente se reporta ao trauma que a condicionou, o que nos é descrito às
páginas 70/71, logo após o linchamento deJules, quando a jovem camareira, bem como toda
a criadagem alarmada, dá demonstrações desesperadas de angústia e aflição.

405 R. Burnand, op. cit., p. 75.
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o narrador em A Mensagem, dá-nos o equivalente dessa efusão emocional, num trecho
em que, pretendendo comunicar à família a morte de seu companheiro de viagem, em um
acidente de diligência, e não a encontrando, se viu obrigado a transmitir a notÍcia a uma velha
servidora da casa. Assim ele nos relata:

Em Charité, cumpri o testamento verbal desse pobre viajante. Sua mãe estava ausente;
isso foi uma espécie de felicidade para mim. Contudo, tive que consolar a dor de uma velha
empregada que cambaleou quando eu lhe contei a morte do seu jovem patrão; ela caiu
semi-morta numa cadeira... (CH Vol. III, pp. 13/14 - Mens)

Outra efusão lacrimosa da criadagem como um todo é a que se pode observar à página
304, por ocasião da enfermidade de Florian, quando "Palome e os servidores cercam Monique
que desperta, amparam-na, compartilham-lhe as lágrimas copiosas".

Ainda uma cena na qual, também de modo indireto, a fiel servidora participa de um clima
de desconforto familiar, é a do capítulo LX. Há uma violenta altercação entre Barrasquié pai
e o filho, provocada pela recusa de Renet em aceder às ponderações de Florian, que visa
afastá-lo de Rossellane, mas não tem a coragem de revelar-lhe a identidade da moça. Monique
impõe silêncio ao filho e sugere uma consulta espiritual para a mesma noite: "Umpouco mais
tarde, Palome serve o jantar no silêncio de três inapetentes comensais". (p. 258)

O casamento proibido deA Vendetta é o de Ginevra com Luigi, impedido pela inimizade
mortal entre suas famílias. Conhecida a identidade do rapaz, vem a moça comunicar aos pais
sua irrevogável decisão, quando estes iam sentar-se à mesa:

Os criados serviram o jantar no qual ninguém tocou. O horror à alimentação é um
dos sintomas que traem as grandes crises da alma. Os três saíram da mesa sem se terem
dirigido uma única palavra. (CH Vol. II, p. 301 Ven)

Balzac habitualmente escolhe o momento da refeição para exibir os efeitos de uma emoção
partilhada por um grupo de personagens.

Em Esplendores eMisérias das Cortesãs, ele vol ta a teorizar a respeito: Depois de dizer que
"a ceia decorreu sem alegria nenhuma", o narrador acrescentará que"Acontece com as ceias
o que acontece com as peças de teatro e com os livros: elas têm seus fados". (CH VoI. IX, p.
246 Emc)

Ainda mais interessante é, porém, quando Palome lastima não ter permanecido em casa
(p. 82). A festa mantinha àdistância os serviçais da casa (p. 70). As razões dessa ausência estão
justificadas, à página 27: "- Seguindo os costumes da minha mãe, - prossegue Uules] 
dispensamos a criadagem para os folguedos de hoje" (Mi-Carême); e também à página 53,
numa frase de Monique: "Apressemo-nos! Todos os servidores saíram para a festa" ...

Essa é uma tradição confirmada pelos nossos registros. Será utilizada em Um Caso
Tenebroso, por ocasião das mesl1)as festividades, em uma situação semelhante, que propicia,
igualmente, a invasão da casa. E quando a condessa de Cinq-Cygne marca os festejos da
quaresma como a data ideal para retirar o milhão enterrado na floresta:

Lourença considerou a mi-carême um dia excelente, porque permitia afastar a criada
gemo As mascaradas atraíam os camponeses para a cidade, e não havia ninguém nos
campos. Mas a escolha do dia serviu precisamente àfatalidade, que se encontra em muitos
casos criminais. (CH VoI. XII, p. 134 Ctn)

A prestimosidade de Palome para com sua patroa é revelada por inúmeros cuidados, o
qUe lhe granjeia a consideração devida a uma parenta, e se exerce de maneira eficiente, mas
discreta, como podemos ver em dois exemplos similares:
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Tida à conta defamiliar que sempre se move daqui para ali, naponta dospés...406

(p.82)
Furtiva, a servidora surge àporta. Anel de Monique, ela traz no cinto o molho

de chaves que adistinguepor numefamiliar que tudo providencia, a mover·se de um
lado para outro, onipresente, onividente... (p. 136)

A leveza do andar sugeriu-nos movimentos de balé, e sua identificação com Ariel, o
gênio bom, espírito do ar, reforçou ainda mais a sugestão de imponderabilidade, reportan
do-nos aA Pele de Onagro, onde Paulina, personificando o próprio Ariel, insinua-se também
corno uma sílfide:

Podia eu resistir àdelicada atenção com que Paulina me trazia, com passos silenciosos,
a minha frugal refeição [...] Era Ariel insinuando-se como uma sílfide sob o meu teto e
atendendo às minhas necessidades. (CH VaI. XV, pp. 90/91 Pon)

o molho de chaves usado no cinto vem uniformizar Palome com outras governantas:
"A Srta. Cadot", de O Gabinete das Antiguidades,

[...] trazia sempre consigo as chaves dos annários e da dispensa; era infatigável: ia em
pessoa ao mercado, arrumava a casa, cozinhava, e nunca faltava àmissa matinal. (CH VaI.
VI, p. 641 GA)

A Sra. d'Aiglemont [...] com uma touca negligentemente colocada sobre uma cabeleira
em desalinho, os pés metidos em pantufas com a chave do quarto no cinto. (CH VaI. m,
p. 663 M30)

E ainda podemos citar a srta. Goujet, que

[...] usava a velha blusa dos velhos tempos, uma saia muito rodada, com bolsos sempre
cheios de chaves, unia touca com fitas e uma trança de cabelos rodeando-lhe a cabeça. (CH
VaI. XII, p. 72 Ctn)

É de se notar, em todos os exemplos, a constância das chaves acompanhando a indefec
tível presença das toucas, o que nos propicia a oportunidade de falarmos, aqui, sobre a
vestimenta dos domésticos, numa época bastante aproximada à da mediunidade. Essa
informação, fornos recolhê·la, também, em Burnand.

O ano focalizado situa-se por volta de 1840 e ele esclarece-nos:

o avental branco da camareira não é a toalhinha de renda que as soubrettes usavam
sob o Antigo Regime e que nossas domésticas retomaram. São aventais de tecido, amplos,
fones, duráveis, que cingem o corpo e os quadris. Todas as domésticas usam na cidade o
boné; a touca, no campo.(p. 77)

Às páginas 279/80, vamos encontrar Palome, na aristocrática residência dos Barrasquié,
na função de enfermeira sentinela, quando "irrompe na sala amarrotando nas mãos o avental
rendado". Podemos incluir, também aqui, a camisa de guipura, oferecida por Florian a

406 Como Andrés, que, "Discreto, (...) alimenta o fogo na lareira, aviva as chamas com o fole e sai,
nas pontas dos pés". (p. 287)
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Margot, à página 121, contrabando dessa aristocracia para uma casa camponesa e até então
proletária.

Agora, se a descrição dos aventais que, segundo o historiador, vieram substituir essa
profusão de rendas fez·nos pensar numa espécie de pacote bem amarrado, o autor parece
ter encontrado imagem ainda mais apropriada em Margot, "Couraçada de chamalote cor
de cinza". (p. 125)

Quanto às toucas, serão usadas pela camareira de Carla àpágina 121, "expondo os cachos
cinéreos no espesso das ondas caprichosamente assentadas em derredor da touca"; e, à página
137, por Palome, quando Renet "desloca·lhe a touca pondo à mostra os cabelos grisalhos".

E até mesmo os bonés, tidos, como de hábito, para uso na cidade, são vistos nos festejos
do final da quaresma, à página 52, entre muitos outros variados toucados: "Avozínhas de
bonés pretos guarnecidos com fofos" .

'"
'" '"

A última impressão que retivemos da fiel servidora dos Barrasquié acontece numa rápida
cena em que ela évista cedendo aum generoso impulsoecológico: "Palomeentra e, ao libertar
uma abelha que zumbe aprisionada na vidraça, sussurrante carícia de ar perpassa no ambien
te". (p. 304)

Essa cena pode ser vista como a transformação de uma imagem construída no capítulo
XXIX, de O Médico Rtrral, com utilização do mesmo inseto: "Benassis olhou, não sem viva
surpresa, para Genestas, o qual passeava pelo salão como um zangão que procurasse uma
abertura por onde pudesse sair do quarto onde tivesse entrado por descuido". (CH VoI. xm,
p.467Mr)

'"
* *

Outra figura na órbita do casal Barrasquié, na qual devemos também nos deter, é a de
Aline. Embora homônima da empregada de Verônica, em "O Cura da Aldeia", a atendente
do consultório de Florian não pode ser caracterizada rigorosamente como uma doméstica.
O que a integra ao grupo de nosso estudo é, antes, o papel que o enredo lhe reserva, de
confidente da esposa do médico.

Essaconfiançanalealdadeediscriçãodeumserviçal,reiteramos,serveainúmerosenredos,
e Balzac empresta-lhe tal importância que chega mesmo a teorizar a respeito, em Pequenas
Misérias da Vida Conjugal:

[...]aúnica pessoa em que uma esposa confia éasuacriada de quarto, porque suacriada
de quarto a compreende, desculpa e aprova.

No paroxismo da curiosidade, da paixão, dos ciúmes, excitada, uma mulher nada
calcula, nada percebe, E QUER SABER DE TUDO.

E Justina sente-se encantada; vê a patroa comprometendo-se com ela, esposa-lhe a
paixão, os terrores, os receios e as suspeitas com apavorante amizade.

Justina e Carolina mantêm conciliábulos, conversações secretas. Toda espionagem
implica nestas relações. Em tal situação, uma criada de quarto torna·se árbitra da sane dos
dois cônjuges. (CH VaI. XVII, p. 635 Pmv)
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Essa formulação poderia ter-se prestado à construção da cena da página 211, em que
Monique também quer saber de tudo:

Recorda a entrevista que mantivera com Aline[ ..]a moça simples de He:rminis,
tempos atrás curada por Flonan e que fora moldada às exigências do serviço,
tornando-se extremamente afeiçoada ao casal.

- Aline, que menina vem a ser essa? - perguntara, curvando a cabeça no espaldar
da poltrona, ao modo do cordeiro que espera pacientemente o golpe da morte, sem se
defender.

Segue-se, então, uma exaustiva interpelação, com minuciosas informações prestadas pela
modesta serviçal.

Uma triagem, em vários diálogos de teor idêntico, levou-nos a isolar o mais aproximado,
de impressionante semelhança, travado entre a srta. Armanda e o intendente Chesnel:

- Diga, Chesnel, há alguma novidade? - perguntou a Srta. Armanda, inquieta.
- Sim - explicou Chesnel - trata-se de coisas que seria impossível contar ao senhor

marquês; ele cairia fulminado por uma apoplexia.
- Diga-me, então, o que aconteceu - pediu ela, curvando a bela cabeça no encosto da

poltrona, e deixando cair os braços ao longo do corpo, como uma pessoa que espera o
golpe da morte sem se defender. (CH VoI. VI, p. 582 Ga)

Não menos interessante passagem desse entendimento de Monique com a auxiliar da
clínica do esposo é a do diálogo em que ela se inteira da biografia de Rossellane, e deduz
suas conclusões, menos pelo discurso da moça que pelo seu rubor, demonstrando constran
gimento, e, principalmente, pela indisfarçávellinguagem do olhar que ela lhe dirige:

Deitara para Monique um olhar cheio de finura, caracteristicamente feminino e
que afizera indagar:

- E tu... tu ficas no consultório quando ele a atende? (pp. 212/213)

Apesar de caracteristicamente feminino, Balzac atribui esse olhar a personagens mascu
linos, segundo nos foi possível registrar. Em Sobre Catarina de Medicis: "- Não é necessário
também que ele creia em nossa inocência? - disse Cosimo lançado àfavorita um olhar cheio
de finura". (CH Vol. XVI, p. 600 Cat)

De Esplendores e Misérias das Cortesãs:

Mas permita-me, sem me querer desculpar em nada, que lhe faça observar que o senhor
não me conhece - tornou Peyrade, deitando-lhe um olhar cheio de finura. (CH VoI. IX,
p.137 Emc)

Nosso último exemplo é deA Solteirona: - "É feliz em outras coisas - disse o cavaleiro,
lançando-lhe um olhar cheio de finura". (CH Vol. VI, p. 503 Solt)

"

Éo relevante papel que lhe reserva o enredo, o que define, em relação aos outros serviçais,
a amplitude do espaço ocupado no texto pela criada de Carla.

Analisemo-la, de início, em alguns fragmentos de sua apresentação.
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No varandim lateral, de pésobre pequena mesa, uma jovem acerta alguma coisa
entre as ripas do teto de colmo, ornado de saião. Assusta-seao perceberpassos ese volta
lesta.

Defrontada pelos visitantes, desculpa-se:
- Bons dias. Eperdoai-me! Procuro consertar a goteira que surgiu ontem, com as

chuvas da tarde...
Arrepanha a saia de chamalote cor-de-cinza, justa na cintura a parecer arreben

tar-se a qualquer instante, desce, limpa as mãos no avental estampado ese apresenta:
- Sou Margalide, Margot para todos. Entrai, - convida sorrindo, 'toda mesureira

com berloques chocalhantes, fàces cobertas de fina penugem, os olhosparecendo desses
que se engastam nas cabeças dos animais empalhados, similando vicia, ocultando
intenções. (pp. 93/94)

Por uma segunda vez, àpágina 125,vamos revê-la" Couraçada de chamalote cor-de-cinza" ,
o que nos fez concluir tratar-se de um uniforme, dado o intervalo de tempo. Contudo, na
'Comédia' fomos encontrar, trajando roupas desse tecido, personagens colocadas acima da
classe social de domésticos.

Em Os Pequenos Burgueses, veremos Flávia em um "vestido de chamalote cinzento", e,
na mesma obra, de maneira mais curiosa, a tez de Brígida, "achamalotada desde cedo, tinha
tons de aço". (CH VoI. XI, pp. 389 e 355 Bur)

A expressão 'couraçada' fica, assii11, implicitamente contida no exemplo balzaquiano,
na medida em que indiretamente designa a pele, que, como sabemos, pode ser, no sentido
metafórico, tomada como uma couraça; e ainda mais desta se aproxima, quando lhe são
atribuídos os tons do aço.

Esse raciocínio, entretanto, não visa autenticar a expressão, pois que esta já tem
sobejamente a preferência do romancista.

Em Outro Estudo de Mulher, diz-nos o conde de Vandenesse:

Hoje; qualquer tipo que pode manter a cabeça convenientemente acima do colarinho,
cobrir seu amplo peito de homem com uma meia vara de cetim em forma de couraça,
mostrar uma fronte onde brilha um talento apócrifo sob cabelos encaracolados... (CH
Vol. IV, p. 528 Oem)

Em O Gabinete das Antiguidades,

Sob os velhos painéis, adornos de um tempo passado, agitavam-se na primeira linha
oito ou dez senhoras idosas, umas de cabeças já trêmulas, outras ressequidas e escuras como
múmias; estas rígidas, aquelas inclinadas, todas couraçadas em roupas mais ou menos
fantásticas, em oposição àmoda. (CH Vol. VI, p. 562 Ga)

o "arrebentar-se" da saia, poderia ter ainda um renomado figurinista:

Jacquotte, modelo do gênero cozinheira, ostentava um busto avantajado, invariavel
mente envolto em chita escura semeada de pingos encarnados, amarrada, apertada de
modo a fazer crer que a fazenda ia rasgar-se ao menor movimento. (CH Vol. XIII, p. 319
Mr)

Após declinar seu verdadeiro nome, o autor, antes de alcançar sua fisionomia, detém-se
nos berloques chocalhantes que, no final do romance, à página 298, ainda balouçarão. Esse
é um adorno de época.
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Em O Ilustre Gaudissart, a descrição do caixeiro viajante, numa lista infinita de
atributos, faz-nos saber que ele...

"Tem berloques, impressiona a gente simples, passa por um lorde nas aldeias, nunca se
deixa cacetear", etc. (CHVol. VI, p. 242 IG)

O sr. Matifat, em 'Cesar Birotteau', usa, preso à corrente de seu relógio, "um monte de
berloques". (CH Vol. VIII, p. 459 CB)

A personagem feminina é a sra. Vervelle, freguesa do pintor Grassou, que assim aparece
no romance Pedro Grassou: "Essa fruta estava colocada sobre uma abóbora vestida de
fazenda azul enfeitada de berloques chocalhantes".(CH Vol. IX, p. 604)

O primeiro detalhe fisionômico - "faces cobertas de fina penugem" - pertence à
categoria que Abraham, em seu estudo das comparações com aves, classificaria como
"negligenciável", pelo fato de constituir apenas uma simples alusão a essa espécie.407

Ilustremos com exemplos: Em Butifer, um contrabandista de O Médico Rural, "As maçãs
do rosto eram cobertas de penugem". (CH Vol. XITI, p. 393 Mr)

Extasiado ante a "mulher sem coração", assim Rafael descreve-nos Fedora:

Naqueles momentos, se seu rosto estava inundado de luz, operava-se nele algum
fenômeno que a fazia resplandecer; a imperceptÍvel penugem que doura sua pele delicada
e fina desenhava·lhe levemente os contornos com a graça que admiramos nas linhas
distantes do horizonte quando elas se perdem no sol. (CH Vol. XV, p. 104 Pon)

O segundo detalhe, o dos olhos, traz-nos de novo uma comparação animal. Na 'Comé
dia' poderíamos buscar todos os elementos que teriam servido à estruturação da frase:

"olhos parecendo desses que se engastam nas cabeças dos animais empalhados."
... De A Menina dos Olhos de Ouro, destacamos um trecho da descrição de um mulato:
"Seus olhos negros tinham a fixidez dos olhos de uma ave de rapina e eram encastoados,
como os de um abutre, numa membrana azulada desprovida de cílios". (CH Vol. VIII, p.
287 Moo)

E de Ursula Mirouet, os olhos de Goupil: "Aquele conjunto de coisas sinistras era
dominado por dois olhos de cabra, com pupilas orladas de amarelo, ao mesmo tempo
lascivos e amortecidos". (CH VoI. V, p. 19 UM)

Nosso exemplo, contudo, não advém, segundo entendemos, apenas da fisiologia parti
cular com que Balzac procura destacar, em suas personagens, as semelhanças animais; mas,
também, do fato de haver tido como modelo uma figura da tela de Potter, que, como é
sabido, experimentava dificuldade em reproduzir a forma humana, projetando nela as
características fisionômicas dos seus animais.

Baseados nessa informação, vamos agora examinar um exemplo que encontramos em Os
Proscritos, quando a fisionomia descrita será a de Dante: "Embora os olhos estivessem
profundamente engastados sobre os grandes arcos desenhados pelas sobrancelhas, eram como
os de um milhafre, embutidos em pálpebras tão largas e bordados de um círculo negro tão
vivamente acentuado que os seus globos pareciam em saliência". (CH VoI. XVI, p. 657 Pro)

407 Ao submetermos o texto psicografado a essa exigência didática de Abraham, num estudo à
página 40, capítulo m, "Primeiros indagações", dele emergiram, como na Comédia Humana,
ambas as categorias de exemplos: os que se referem à espécie, propriamente dita, e aqueles a ela
apenas alusivos.
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Publicado em maio de 1831, na Revlle de Paris, o conto Os Proscritos foi elaborado
simultaneamente com A Pele de Onagro, que teve início antes de dezembro de 1830,408
portanto, quando Balzac se achava, segundo o entendemos, impregnado de documentação
sobre o animalier holandês.

Os romances que contêm os exemplos similares, citados acima, foram publicados, A
Menina dos Olhos de Ouro, entre 1834 e abril de 1835, e Ursula Mirouet em junho e julho
de 1841. Logo, o exemplo contido em Os Proscritos é pioneiro no gênero.

A exoftalmia da mulher junto ao poço, na tela, já por nós associada aos olhos de Margot,
foi o elemento que indicamos como o mais expressivo na provável configuração de um
modelo.

O exemplo de Os Proscritos, frisando a mesma característica, os "globos em saliência",
e servindo-se até mesmo de expressão idêntica, "engastados", mais intrigante se torna, se
confrontada a figura da tela com uma gravura do bardo florentino, quando então se .
evidenciam ainda outros elementos, o toucado, o nariz, etc. 01er p. 212 - "Retrato de
Margot".

*
* *

O título do capítulo XXII - "Onde se vem a saber que o perdão nasce também do
interesse" - (p. 108) começa exatamente como o do XII, de Esplendores e Misérias das
Cortesãs- "Onde se vem a saber que não havia timsacerdote no Padre Herrera". (CH Vol.
IX, p. 66 Emc)

Nele, veremos duas intervenções de Margot: a primeira, à página 108, iniciando o
capítulo, quando ela "apresta um guardanapo embebido em vinagre aromático, que Florian
adere às narinas de Fondanaiche", mas cujo exame deixaremos para o capítulo dedicado à
medicina. Passaremos, portanto, à segunda, que se dá à página 111, quando "Intrigada,
Margot comparece, embaraçada com o gato cinzento, que lhe ronrona em torno da saia".

A sala de refeições da pensão Vauquer, em O Pai Goriot, é uma das descrições de
ambiente mais fascinantes da Comédia Humana. Em dada altura, Balzac diz-nos que... "Essa
peça adquire todo seu esplendor no momento em que, pelas sete horas da manhã, o gato da
Sra. Vauquer precede sua dona, salta sobre os armários, fareja o leite contido em várias tigelas
cobertas com pratos e faz ouvir seu 'ron-ron' matinal." (CH Vol. IV, p. 19 PG)

Essa descrição insere-se numa cena que trará o comparecimento da cozinheira, para
servir a refeição matinal aos pensionistas.

As semelhanças persistem: é Margot quem comparece, servindo aos presentes, à moda .
camponesa da região, torradas e vinho, e oferecendo alféloa, pão e frutos secos à criança.

"
* *

À página 121, a personagem transforma-se na alcoviteira do amor de Carla e Florian:

408 CH VaI. XV, pág. 6 - P. Rónai - Introdução a A Pele de Onagro.
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Ligam-nos tácitas conivências. Ganhou por isso a camisa de guipura que exibe
faceira, expondo os cachos cinéreos no espesso das ondas caprichosamente assentadas
em derredor da touca.

Para que possamos aquilatar o valor do presente, tomemos de início o preço da guipura,
cem escudos, como consignado em um diálogo travado numa loja, no capítulo xvn de Os
Comediantes Sem o Saberem. (CH Vol. XI, p. 291 CSS) E é esse, por outro lado, exatamente,
o preço proposto, em Um Conchego de Solteirão, pelo velho Rouget a Brazier, como
ordenado anual pelos serviços domésticos de sua sobrinha, a batedora. (CH Vol. VI, p. 111
CS)

Na mediunidade, estamos em 1805.
A ação de Os Comediantes Sem o Saberem passa-se em 1846, e a de Um Conchego de

um Solteirão, entre 1815 e 1839. Portanto, mesmo e ainda mais consideradas as diferenças
das datas, pode-se deduzir tratar-se de um presente de alto valor.

Os cachos cinéreos em derredor da touca são os mesmos vistos em Sobre Catarina de
Médicis, em uma personagem anônima, cujos cabelos "escapavam em mechas cinzentas de
sob uma suja coifa". (CH Vol. XVI, p. 584 Cat)

À página 128, diante de Carla morta, "Margot, espavorida, olhos ampliados de horror,
leva as mãos crispadas à boca e despede um grito lancinante, saindo a correr à busca do
esposo".

Essa reação a uma emoção demasiadamente forte, manifestada através dos órgãos da
visão, está presente em dois outros trechos do romance, coincidentemente provocada
também pela morte. À página 68, é Monique que, ao impacto da descoberta do irmão
agonizante no suposto Juda~ da festa da ressurreição, se vê refletida em suas pupilas
desmesuradamente abertas. A página 298, essa mesma reação generaliza-se, "ampliando
todas as pupilas nas faces marcadas de susto" dos freqüentadores da estalagem, ante a morte
violenta de Rosellane.

Na 'Comédia', os exemplos equivalentes têm motivos mais anódinos: assim, quando os
últimos cem mil francos de Birotteau desapareceram, suas pupilas "dilataram-se tão desme
suradamente que ele via apenas uma chama vermelha". (CH Vol. VIII, p. 473 CB)

Quando o velho Rouget propõe ao tio da batedora aquele ordenado de cem escu~os,

para tê-la como criada, este lhe responde: - "Todos os anos? .. - perguntou BrazIer,
arregalando os olhos, que se tornaram grandes como pratos." (CH Vol. VI, p. 111 CS)

,}

Notas:

A) A criadagem dos Barrasquié inclui também um cocheiro, cuja análise pode ser vista
em nosso capítulo "Transportes", às páginas 529/530.

B) Na psicografia, algumas personagens pertencentes a essa categoria dos .domésticos
atingem tão elevado grau de ~mportância no e?red~ que os retir~mo~ do genérICO, presen
temente em estudo, para dedIcar-lhes um subtrtulo a parte, em pe de Igual~ade com outros
protagonistas. Foi o caso de Narcise Fondanaiche, bem como o do casal BIgorre-Margot, a
serviço de Carla.
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- 'Wão te contei ainda que conheci, há algumas semanas, Mme. Lajarrige, cuja
filha recebe comunicações do Além". (p. 179)

Com essa frase do final do capítulo XXXVII, "Diplomacia feminina", Monique prenun
cia a entrada em cena das novas personagens, de seu conhecimento recente, e que serão as
últimas por nós retratadas.

A apresentação formal dar-se-á logo à página seguinte, no capítulo XXXVIII, "Primeira
',.., "reumao

Breve toque de sineta fàz abrir aporta.
Vem a anfitriã, pessoalmente, acolher os visitantes. Madame Lajarríge, Coralie

Massat para os amigos, senhora de meia-idade, tem simpatia no semblante e doçura
na voz. Propiciando-lhe um contraste juvenil, mecha de cabelos brancos irrompe-Ihe
sobre a testa num coque alto que lhe desvela as orelhas. Usa lunetas de hastes duplas,
com armaçf,-o de chifre. No rosto surgem ocasionalmente os traços dispnéicos da asma
insidiosa. E viúva, vinda de Paris em busca do sol e do calor do Meio-Dia.

A jovem Lajarríge, a intermediária com o mundo Espiritual, penetra o recinto.
A temperatura ambiente fàz com que envergue um xale de cachemira cor-de-rosa a
realçar-lhe o corado das faces que duas covinhas enfeitam..Linda, caracteriza-se por
modos delicados emeigos. Fala com suavidade e, ao andar, movimenta-se animada
mente, agitando as passamanarias do vestido de batista com amplas mangas à moda
pagode, traje simples sem os exageros da moda, oque revela ausência das características
dos círculos da juventude burguesa em geral.

Ao ser apresentada aos hóspedes, surgem-lhe rubores ao rosto em que se lê um
caráter pleno de lenidade e candura. De perfil, ressalta-lhe o louro da cabeleira que
um laço de veludo sustém, mantendo a descoberto o suavepescoço ea nuca enfeitada
de cachinhos. (pp. 180-181)

Se nos reportarmos aos demais retratos, será fácil verificar que a maioria dos pormenores
descritos já foi analisada, como, por exemplo, a mecha de cabelos brancos, o xale de
cachemira, o vestido de batista, e as lunetas, respectivamente nos retratos de Monique e
Bigorre. Isso, entretanto, não significa que se haja esgotado a análise, pois, como se tem
observado repetidamente, em todo o decorrer dos exames a que submetemos os variados
textos, qualquer fragmento parece estar sempre disponível a novas apurações, muitas vezes
abandonadas apenas para ceder lugar às mais importantes, tentando-se evitar um resultado
exaustivo.

Por exemplo, a temperatura ambiente, fazendo com que a jovem Lajarrige envergue um
xale de cachemira, remete-nos ao acerto da cronologia, localizando o capítulo no outono,
entre outubro e novembro de 1825, e, ao mesmo tempo, fala-nos da precariedade já
assinalada do sistema de aquecimento da época.

O único detalhe fisionômico bem definido, o das covinhas, que Buffon poeticamente
definiq, como "um encanto acrescido às graças do sorriso", mereceu mais duas menções no
livro: A página 94, "A criança, loura, de rosto redondo, covinha ao queixo", etc. E às pág'
200-201, "A menina cora e um sorriso esculpe-lhe duas covinhas no rosto", quando e---
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ela tira partido da definição de Buffon...
Balzac aprecia de tal modo essa característica que chega a fazê-la surgir mesmo nas mãos,

como nas de Fanny O'Brien, em Beatriz: "A baronesa segurava o jornal com uma mão cheia
de covinhas, de dedos voltados para cima e cujas unhas estavam cortadas rentes como nas
estátuas antigas". (CH VoI. m, p. 183, B)

Pai Goriot, admirando Delfina, uma de suas filhas, e dirigindo-se aRastignac: "Diga-me,
já viu muitas mulheres com tão belas cores e com umas covinhas no rosto como as dela!"
(CH VoI. IV, p. 178, PG)

..
.. ..

No capítulo XXXIX, A história da família Lajarrige, contada pela anfitriã ao casal
Barrasquié, em reunião sigilosa, de natureza especial, não se restringe à simples enunciação
de dados biográficos, mas é, antes de tudo, o relato sincero e emocionante do abandono de
antigas idéias e velhas práticas, da adoção de conclusões renovadoras, enfim, de uma
verd~~deira iniciação espiritual.

S~o elas, mãe e filha, as maiores responsáveis, no enredo, pela presença constante de uma
tendência moralizadora, principais intermediárias da transmissão de uma apologética da
caridade. Surpreendemos vários indícios de que ambas as figuras possam ter sido concebidas
sob contaminação de um modelo tomado ao romance O Avesso da História Contemporâ
nea, obra, como é sabido, destinada, à maneira de O Médico Rural, a mostrar o amor ao
próximo e a religião agindo sobre Paris. A heroína é a sra. de La Chanterie, que Balzac
utiliza para apresentar-nos um episódio da história judiciária do primeiro Império, em que
estiveramimplicadas uma sra. de Combray esua filha, esta considerada culpada econdenada,
e a mãe encarcerada apesar de inocente, e que, após ser posta em liberdade por Luiz XVllI,
retira-se do mundo e consagra-se ao bem do próximo. Temos, portanto, aí, mãe e filha,
como Coralie Massat e Constance, e a motivação dos mesmos ideais.409

Há no romance de Balzac uma passagem onde vemos o sr. Alain confessar a Godofredo
os atos de beneficiência a que se dedica, movido pelo exemplo do juiz Popinot, que exerceu
durante quinze anos a caridade no bairro de Saint Marceau, sob a inspiração e organização
da sra. de la Chanterie. Tal confissão é feita num capítulo de título exatamente idêntico ao
da psicografia, "Transire benefaciendo" ,410 no qual Florian será também iniciado na prática
de obras assistenciais, sob a égide de madame Coralie, através das reuniões espirituais em
sua casa. O bairro de Saint Marceau é outro dado coincidente, porquanto madame Lajarrige,
quando ainda em Paris, ajudara com o produto da venda de objetos domésticos a vestir os
"desnudos de Saint Marceau e do Marais" (p. 186).

Mesmo a menção feita pela sra. Lajarrige à audiência em que Luiz XVllI recebe o
camponês Martin, para, logo em seguida, pô-Io em liberdade (p. 182), pode ser vista como
uma evocação, ainda que indireta, da libertação de madame Combray pelo m~smo monarca.
Ela corresponderia, como já vimos, àpersonagem madame de La Chanterie. E ainda curioso
que Balzac haja, no romance, atribuído à filha, historicamente sra. Acquet de Férol1es, o .

409 Poder-se-ia citar, também, Eugênia Grandet e sua mãe.
410 Passar fazendo o bem.
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cognome Tours-Minieres, sabendo-se que, no livro mediúnico, Constance tem esse seu
nome derivado da torre homônima, construída por são Luís, seu mentor espiritual. (p. 187)

..
"" ""

Mas, voltemos ao discurso de madame Lajarrige:

Quaisquer objetos sem proveito para nós, mesmo aqueles que guardávamos a sete
chaves por relíquias domésticas, peças esculpidas por Clodion, devem hoje fazer o
conforto ea alegria de outraspessoas. (p. 186)

Esse escultor francês, nascido em Nancy (1738/1814), modelou leves e graciosas estatue
tas em madeira, quase sempre reproduzidas em cerâmica, e foi também autor de diversos
retratos. Balzac irá citá-lo em A Musa do Departamento.

Esses achados eram, por outro lado, outros tantos pretextos para, em deternúnadas
questões, provocar frases sobre Jean Goujon, Michel Colomb, Germain Piloo, Boulle,
Van Huysium, Boucher, o grandepintor berriense; sobre Clodion, o escultoremmade~
etc. (CH VoI. VI, p. 300 MD)

Ainda madame:

Depois de nossas novas convicções, tudo quanto nos pareceu excedente em casa
vendemos ao adeleiro, aplicando o resultado em roupas para os desnudos de Saint
Marceau edo Marats. (p. 186)

o ade1eiro era um profissional muito comum na época, e que, como o algibebe, já
focalizado no retrato de Renet, Balzac faz também figurar em seus romances. Sobre a velha
senhora Michonneau, perguntará o narrador, em O Pai Goriot: "Fora adeleira ou apenas
cortesã?" (CH VoI. IV, p. 22 - PG)

Ásia, personagem de Esplendores eMisérias das Cortesãs, se disfarça sob os trajes de uma
adeleira:

Uma mulher vestida como estava Ásia podia, sem excitar a mínima curiosidade,
perder-se naquele vasto mercado onde se amontoam todos os trapos de Paris, onde
fervilham núl bufarinheiros, onde papaqueiam duzentas adelas. (CH VoI. IX, p. 303 Emc)

Quanto aos bairros parisienses citados, Charles Samaran, em seu interessante artigo
"Paris", para o Livro do CentenárÚJ,411 diz-nos que Balzac não desconhecia esses quarteirões
da indigência, destacando, principalmente, o de Saint-Marceau, talvez o mais desolante,
acrescenta; mas, se ele mostrou muitas vezes em que condições degradantes viviam os
operários parisienses, ao tempo de Luís-Filipe, fê-lo sobretudo descrevendo suas habitações
miseráveis, ou os sótãos que lhes eram reservados nas casas burguesas.

O mesmo articulista diz-nos que foi por mero acaso que Balzac nasceu às margens do

411 C. Samaran, "Paris" - Le Livre du Centenaire, pp. 139 e 149.



342 Osmar Ramos Filho c

Loire, na Touraine. Para ele, Balzac é parisiense, e parisiense do Marais. Seu pai, já como
secretário do Conselho do rei, habitava esse bairro antes da Revolução, e, quando, em 1797,
ele se casa em segundas núpcias, contando mais de cinqüenta anos, com uma jovem de apenas
dezoito, é ainda o Marais que escolherá para seu domicílio.

Os Salambier foram os pioneiros na família a residirem nesse quarteirão. Com suas duas
irmãs, Laure e Laurence, contando, respectivamente, dois anos e meio, e dez meses, Balzac
já havia sido levado à capital, no início de 1803, para uma visita aos av6s. Essa primeira
viagem a Paris deixou no menino indelével lembrança de um belo jardim e de um cão de
guarda chamado Mouche, que, uma noite, ele quis fazer assistir, em companhia de toda a
família, a uma sessão de lanterna mágica: "Sente aqui, Mouche, e olhe, é de graça; é o vovô
quem paga".

Logo em seguida à palavra "Marais", é-nos dado ler no romance a seguinte frase: "E
trocamos também as perdas de economias e de tempo que a mouchee o vÍspora nos traziam,
por atividades de assistência aos necessitados". (p. 186)

Ainda que possa ser considerada apenas nossa a associação entre Mouche, o cão de guarda,
e mo1Jche, jogo, o leitor não poderá deixar de reconhecer a citação do Marais como
instigadora dessa aproximação homonÍmica; isso, para não falarmos ainda dos significados
do verbo 'jouer', simultaneamente "brincar", (com Mouche, o cachorro), e "jogar" (a
mouche).

Teria a "indelével lembrança" duração tão prolongada?

o Marais do tempo de Balzac não era mais aquele do século XVII. A burguesia dos
magazines e lojas tinha substituido a aristocracia e a galanteria mais nobre. A atmosfera
era doentia, as mas sujas e sombrias.412

A escolha mediúnica mostra, ainda aqui, sua habitual coerência. Citando os desnudos,
identifica esse bairro com a atmosfera que o caracterizava à época.

Balzac, que aí vivera dez anos, destinou-lhe um enorme espaço na 'Comédia', onde se
respira o seu característico odor de mofo:

Uma Dupla Família, Honorina, A Duquesa de Langeais, O Primo Pons, Pierre
Grassou, Ilusões Perdidas, Os Comediantes Sem o Saberem, etc. Com o faubourg
Saint-Germain, esse é o mais balzaquiano dos subúrbios de Paris.413

A mouche e o vÍspora são alguns dos muitos jogos citados no Cristo Espera por Ti.
Um pouco mais à frente, à página 202, vamos encontrar o ecarté, e, já muito antes, na
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ou mistigris. As pedras de cada jogada, anotadas para serem pagas sucessivamente, como
garantia das jogadas subseqüentes, chamam-se mouche.

Em Beatriz (CH VoI. IlI, p. 195, B.), Balzac dá-nos uma explicação muito mais extensa,
exaustiva mesmo, que seria fastidioso reproduzir aqui.

Loto (víspora) é uma abreviação familiar de loteria, e não, como o insinuam os
maliciosos, uma alusão à flor de lotus que combate a insônia ...

Enquanto a duquesa de Angoulême jogava víspora, o rei preferia o uiste. Esse jogo inglês
atravessou a Mancha, por volta de 1770; e fazia furor em Versalhes, depois que madame du
Barry o havia, entre outras coisas, ensinado a Luís xv.

Desde sua infância, Carlos X jogava todos os dias sua partida de uiste, e encolerizava-se
espantosamente com as faltas do adversário."414

Em uma carta a madame Hanska, o romancista associa também esse jogo à aristocracia,
dizendo:

Je suis en ce momimt comme Louis Phillippe se rappelant ses Tuilleries, san Versailles et ses
terres.

Le sair, nouvellle partie de whist avec des voisins et la vie se regle à peu pres comme à
Wierzschownia: "Nous nous promenons et nous jouons au whist"...415

Ambientado, portanto, com justeza em casa da ci-de'vant Monique.
O ecarté surgiu em 1810 e é, também, um jogo de cartas, onde cada jogador pode, com

permissão do adversário, descartar as que não lhe convêm e receber novas.
As personagens da 'Comédia' são-nos exibidas como verdadeiros aficcionados do jogo.
O padre Chaperon, de Ursula Mirouet, apreciava, em especial, o gamão, que nos é

mostrado nesse romance como "jogo favorito da gente de igreja" (CH VoI. V, p. 32, UM).
Em nosso livro, a informação confirma-se, pois, àpágina 40, vemos Jules convidar padre

Marcel para uma partida. "E depois, que tal uma partida de gamão?" A página 41, ainda é
melhor ratificada, na frase, destacada entre dois travessões"- o jogo predileto do cura -".

"O proscrito, Desroches filho e Bixiou jogaram o écarté, jogo que então fazia furor".
(CH VoI. VI, p. 41, CS) Essa frase é do romance Um Conchego de Solteirão, cuja ação se
passa nesse exato momento, em 1823, portanto apenas três anos antes da de nossa história,
em 03/05/1826. (Ver Cronologia)

O uiste, em aposta fixada no mesmo valor, na mediunidade, será visto em Pequenas
Misérias da Vida Conjugal: "Esses cavalheiros jogam um uiste a dois soldos416 a ficha". (CH
VoI. XVII, p. 598 PMV)

E as "alegres expressões" que completam a partida podem ser ouvidas em Modeste
Mignon, logo no início do capítulo X:

414 R. Burnand, op cit., p. 141·142.
415 ,Nesse mamemo, sou como Luís Fillipe saudoso de suas Tulherias, seu Versalhes e suas terras.

A noite, nova partida de uiste com os vizinhos, e a vida é mais ou menos como em Wierszchow
rua: passeamos e jogamos uiste... (Citações de André BilIy, op. cit., p. 347.)

416 Sous, no original francês.
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Passou-se uma hora numa calma aterradora, interrompidapelas frases hieroglíficas dos
jogadores de uiste. - Espada! - Trunfo! - Carta - Temos as honras? - Dois de "tri" (sic)!
- oito! - Quem dá? - frases que consútuem hoje as grandes emoções da aristocracia
européia. (CH VoI. I, p. 389 MM)

c

Em suas narrativas, Balzac quase sempre assinala a imoralidade do jogo e os terríveis
perigos a que ele expõe, não sem se estender também, talvez com certa complacência, sobre
as possibilidades de ganho rápido que oferece ao jogador. Desde o Code des Gens Honnêtes,
o romancista se indigna contra a loteria e as casas de jogo. O quadro ao qual se abre A Pele
de Onagro é um reflexo esclarecedor da concepção do jogo que prevalece entre os escritores
e moralistas, a partir da segunda metade do século XVIII e cujo trágico se foi acentuando
na época romântica. Mas Balzac soube dot4-10 de uma grandeza alucinatória que seus
predecessores visaram sem conseguir atingir. E preciso que se pense também nas páginas de
Um Conchego de Solteirão, descrevendo a devastação da loteria na existência da sra.
Descoings. Quase sempre, a descrição do jogo na Comédia Huma:na equivale, no plano
social, a uma condenação sem apelo:417

Para evidenciar idêntica concepção, a psicografia coloca suas personagens entre dois
tempos, o anterior e o posterior ao hábito do jogo, o segundo sempre relacionado àadoção
de novas idéias religiosas e motivações antes ignoradas, afetando radicalmente seu modo de
ser.

~ara confirmá-lo, reexaminemos nossos exemplos:
A página 82, já se faz sentir a censura aos jogos de gamão e uiste que, se antes ocupavam

as noites sociais da família do médico, acham-se então suspensos, embora ainda somente por
motivos emocionais, decorrentes do luto que se seguiu à tragédia. Após haverem travado
conhecimento com a família Lajarrige e passado a freqüentar suas reuniões, "os Barrasquié
passam asubstituir as horas dedicadas ao écartépor palestras em torno do porvir das religiões
e da/evolução humana". (p. 202).

E ainda uma rejeição ao jogo que irá estabelecer, no discurso de Coralie Massat, o mesmo
contraste entre o vício e a virtude: "Depois de nossas novas convicções [...] trocamos [...] as
perdas de economias e de tempo que a mouche e o vÍspora nos traziam, por atividades de
assistência aos necessitados". (pág. 186)

Tampouco podemos esquecer-nos de incluir aqui a confissão de Fondanaiche, na qual
atribui ao jogo toda a infeliz motivação de seu crime: "Sempre joguei. .. todos os jogos! E
perdia... Necessitava de muito dinheiro para saldar os débitos". (p. 106)

Para exaltar as virtudes de Renet, o autor evidencia o seu desconhecimento de um jogo
muito em moda à época: "Afeito ao trabalho, nem ao menos conhece o jogo de bilhar da
mocidade contemporânea". (p. 142)

O gamão, para o qual Jules convida padre MareeI, logo no início do livro, associado ao
oferecimento do vinho, que faz o sacerdote tornar-se menos cismativo,sorrir e esticar as
bochechas (p. 40), aparece-nos, assim, mais ou menos irreverentemente, como um vício
menor, de certa forma consentido e cultivado pela classe sacerdotal.

417 Les Métaphores de Jeu dans La Comédie Humaine, p. 32, Lucienne Frappier - Mazur L'Année
Balzacienne, 1969.
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Em seu prefácio a O Primo Pons, Paulo Rónai mostra-nos que, nesse romance de origens
tão diversificadas, surge, entre muitos outros, um tema empolgante pelo que tem de
auto-biográfico: a mania da coleção.

Já dissemos, em outra parte de nossa pesquisa, que os quadros do velho solteirão
existiram de fato e pertenciam ao próprio romancista. Mas o primeiro colecionador da
'Comédia' é Balthazar Claes, de A Procura do Absoluto; e o nosso autor parece ter a
pretensão de fazer do esposo de Madame Lajarrige o último deles...

Conrad, meu marido, colecionava telas raras, objetos de sua veneração. Elas nos
valeram, sobremaneira, quando, ainda em Paris, nosfoi possível socorrer os infortu
nados de Meudon. (p. 187)

o interessantedessa informação é a associação surgida no discurso da viúva, a localidade
mencionada.

Deparando, nesse texto, com a palavra "infortunados", pareceu-nos, a princípio, tratar-se
simplesmente de deserdados sociais, como os desnudos de Saint Marceau e do Marais, citados
pouco antes. Entretanto, uma pesquisa visando localizar o Meudon trouxe-nos a informação
de que esse bairro foi, de fato, visitado por duas catástrofes. Uma, ocorrida em 1842, e outra,
mais antiga, em 16 de março de 1795, quando um incêndio, causado pela imprudência de um
operário dos ateliers de aperfeiçoamento de instrumentos bélicos, prejudicou uma parte do
castelo e espalhou o terror em toda a redondeza. O sinistro só foi contido graças à coragem e
à energia desenvolvidas para preservar os projéteis.418

Lembremo-nos de que o romancista faz de Conrad um militar, o que torna plausível sua
presença quando da calamidade.

Quando, fugindo uma vez mais dos credores, Balzac, a conselho de Jules Sandeau,
transferiu-se para Chaillot, de suas janelas o olhar estendia-se sobre toda a margem esquerda
do Senà, das colinas do Meudon às cúpulas do Observatório.

Outra informação que ressalta aspectos históricos e que, aliás, já mencionamos, é a que se
refere ao nome da jovem Lajarrige. Após dizer-nos que Luís de França, o bom rei canonizado
pela Igreja de Roma, é o mentor espiritual da moça, o texto acrescenta:

Recebera o nome de Constance, em homenagem ao amigo espiritual, nome que
recorda a torre que o soberano construíra em Aigues-Mortes, em 1248, e que ainda
existe. (p. 187)419

418 GDUL XIX- S. 1866/76, Verbete Meudon.
419 Uma fonte literária também não seria inadmissível, formulando-se, quanto àorigem do nome

da jovem, uma hipótese que o associasse a Constant, um autor que menciona fatos relativos ao
caso Combray-Acquet de Férol1es, em suas Mémoires de Constant, Premier Valet de chambre de
l'Empereur, Ladvocat, 1830, T. IV, p. 197-199. Balzac tomou conhecimento desses fatos através
de sua velha amiga, a duquesa de Abrantes, que também os consignou em suas 'Memórias'.
(Conforme nota 1, na introdução a OAvesso d História Contemporânea, Ed. Garnier, 1959, p.
XIV). a
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A notícia histórica é absolutamente correta. Dessa localidade partiu o santo para sua
segunda Cruzada. Filipe, o Intrépido, fortificou-a, dizem, sob o plano da vila de Damiette.
Essas fortificações, que são muito bem conservadas e formam um dos monumentos mais
curiosos da França, consistem, primeiramente, em uma bela muralha de 11 metros de altura,
crivada de seteiras, coroada de ameias e flanqueada de 15 torres; em seguida, um vasto castelo
e uma grande torre, chamada Constance, de 29 metros de altura e provida de um farol.

EmD. Gígadas, há uma cena em que esse mesmo lugarejo será mencionado juntamente
com a evocação do episódio que o tornou famoso; o rei quis "vísiter la petíte ville
d'Aígue-Mortes, à jamaís célebre pour avoír vu s'embarquer le roí Saínt Louís et ses barons
allant conquérír l'Egypte, etc.» ...420

Complementando a informação histórica, acrescenta-nos ainda:

- Édigno de nota que o espírito de Luiz de França se refira constantemente echeio
de emoção a um grande missionário das re'Veiações novas. Tem explicado que esse
apóstolo já se encontra entre os homens, com omandato de vulgarizar os conhecimen
tos da Doutrina dos Mortos. (p. 187)

Kardec, nascido em 03 de outubro de 1804, contava, segundo a nossa cronologia, 21 anos
de idade.

"

Em resposta a uma indagação de Florian a respeito de Mlle. Lajarrige, explica a anfitriã:

- Iniciou-se nasfaculdades espirituais há uns cinco anos, em Paris, ao vislumbrar
um vulto escuro às costas de um sacerdote, no momento da confissão. O medo foi
tanto que não pôde se explicar ao frade amigo. (p. 188)

[..} Aqui mesmo, no decurso de nossa primeira temporada em Carcassone, por
duas ocasiõesviu espectros, nas tices esobre otúmulo deRadulph, na Citf, semelhando,
na descrição dela, a criaturas que despertassem de um sono de séculos. E curioso notar
que desde o começo, uma voz lhe ressoava na cabeça: "Cristo espera por ti! Cristo
espera por ti!" Isso até que, numa festa elegante, em Paris, desmaiou ao contemplar
uma tela na galeria de nossos anfitriões, identificando o espírito que vira junto ao
sacerdote, no episódio do confessionário. (pp. 188-189)

Essa mesma identificação de um "espírito" através de um retrato exposto também em
uma galeria, e provocando idêntica reação emocional, foi por nós registrada numa obra da
juventude, Le Centenaire:

En ce moment l'officier, ayant regardépar hasard les tableaux qui gamissaient les murs de
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420 ...visitar a cidadezinha de Aigues-Mortes, para sempre célebre por ter presenciado o embarque
de São Luís e seus barões indo à conquista do Egito... D. Gigadas, p. 256, Michel Levy-Freres,
1867. (paris)

421
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A própria imagem "criaturas que despertam de um sono de séculos" provoca uma
associação com o centenário, sob cuja tela, aliás, diz-nos o texto, lia-se a inscrição: Béringheld,
armo 1500. Essa data faz da aparição um ser de mais ou menos 300 anos, uma vez que a cena
tem lugar no ano de 1780. (p. 96)

.~

)r )l-

No decorrer da explicação de Madame Lajarrige, ela servir-se-á de um termo cuja origem
léxica questionamos: "Muitas vezes, em desmaios, sonambulizada, previa acontecimentos
marcantes na vida doméstica". (p. 188)

"Um escritor que como Balzac, trazia para a literatura tantos conteúdos novos, não
podia deixar inexplorado nenhum recurso de expressão, de enriquecimento da linguagem.
O neologismo é um deles". Essa informação de Rónai acrescenta-nos que "há poucas línguas
tão refratárias ao neologismo vocabular como o francês. A não ser nos vocabulários técnicos,
o patrimônio léxico da língua francesa amplia-se muito lentamente, pois ao espírito do
idioma repugnam igualmente os dois processos principais de criação de palavras novas: a
composição, tão freqüente na língua alemã e na húngara, e a sufixação, tão fecunda no
italiano.

Sofrendo com a insuficiência do vocabulário, mas consciente da idiossincrasia da língua
pelo neologismo, a estes recorre Balzac, discretamente e com toda espécie de atenuantes.
Não raro, emprega-os por conta de uma personagem, desculpa-se deles por meio de aspas,
ou manda-os imprimir em grifos."422 Na lista que esse crítico elabora para os neologismos
de A Pele de Onagro, ele inclui aVie somnanbulique, que nos pareceu corresponder à
tentativa de tradução de termo equivalente, e que em português redundou, igualmente, num
neologismo: 'sonambulizada'.

Um outro termo fazendo parte dessa lista, diogeniser, encontra também um correspon
dente na psicografia, na expressão 'sorrisos diogênicos' (p. 256), recaindo, portanto, no
mesmo caso.

'r
,oI'" ):-

Novas considerações a respeito de Conrad, o falecido marido:

- A través dos ensinamentos do espírito de meu esposo, desapareceram de nós até
mesmo a admiração e ogosto pelas aventuras bélicas a que ele nos habituara nos seus
arroubospatrióticos de homem que atravessara ajuventude entre arengaspolíticas e

421 Nesse momento, o oficial, tendo olhado, por acaso, os quadros que enfeitavam as paredes da
sala, lançou um grito e caiu numa cadeira, apontando um dos retratos. Cada qual se virou para
vê-lo; era o retrato de Béringheld-Sculdans, apelidado "O Centenário". (Le Centenaire, p. 80.)

422 P. Ránai, op. cit., p. 104.
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campos de batalha. Temos aprendido agora a respeitar o valor do militarpelo que ele
representa, como apoio da ordem sem a preocupação de chacina, e a venerar a
inteligência de um chefepelo trabalho edignidade que ela implanta, sem os vícios da
astúcia ou da prepotência. (pp. 189-190)

Ao retratarmos o ex-furriel Narcise Fondanaiche, chamamos a atenção do leitor para o
anti-militarismo balzaquiano, assinalado por Félicien Marceau, e vemos aqui uma nova
oportunidade para voltar ao assunto.

Na 'Comédia', a guerra aparece sobretudo como uma terrível parideira de desonestida
des, de brutalidade e de egoísmo.

"Há motivos para arrepios quando se pensa nas infelicidades, nos crimes que se cometem
no exército, no que se segue às batalhas, quando a maldade de tantos caracteres perversos
pode impunemente desabrochar". (Oeuvres ébauchées, p. 1099)

Isso, relativamente à guerra. Quanto à profissão das armas, ela é, para Balzac, a última
de todas. Luciano, escreve ele, "não sentia mais em si mesmo nem altivez, nem força. Para
obter algum dinheiro, ele teria se engajado como soldado". (p. 875, Ilusões Perdidas)

Como ele diria de uma mulher que se resigna a fazer o trottoir. "Eu o encontrei
mendigando na estrada, prestes a se fazer soldado", diz Vautrin, na peça que tem seu nome.
Mergulhado na mais terrível miséria, Mongenod pede um empréstimo. Se você recusar, diz
ele, eu me engajarei como soldado. "Você, soldado! exclama seu amigo, você, Mongenod!"
(A vesso da História Contemporânea, p. 277) Desesperado por não ter mais dinheiro para
dar às suas filhas, o próprio Goriot pensa em se engajar. Suas filhas clamam com horror.
"Não, não". (Pai Goriot, p. 1045) "Não há maus elementos em nosso vale, diz Benassis, se
por acaso eles aparecem, eu os envio à armada onde se tornam excelentes soldados". (Médico
Rural, p. 420) E, estamos lembrados, é após ter fracassado em toda parte que o jovem Husson
acaba por se engajar.423

O narrador, para traduzir o auge do sofrimento que fustiga Florian, estabelece uma
analogia que evidencia o quanto a experiência militar o traumatizara:

Nem mesmo nopassado, quando servira, naguerra, ài Jantaria, em meio abalas,
canhoneios, carretas e nuvens de pólvora, sofrera tanta a7fgÚstia. E toca com o dedo,
lembrando-se, o ombro esquerdo onde existe, sepultado, um balaço de inimigos. (p.
267)

À página 190, volta a sra. Lajarrige a ocupar-se, com calore ternura, do anjo que se oculta
sob o nome de Constance. Florian "viera a saber que a população carcassonense, nos bairros
de penúria, conhece a formosa menina pelo carinhoso apelido de Le Sourire de B01'Ué. (p.
190)

Robert Burriand, depois de descrever-nos todo o sistema hospitalar da época da história,
diz-nos que a beneficência pública era acompanhada e se completava pela caridade particular.
Evoca, como exemplo, Edme Champion, "o homem do pequeno capote azul", o benfeitor
nonagenário da rua Sainte-Apolline, que permaneceu na imaginação popular, por causa
talvez do pitoresco de sua silhueta.

423 Félicien Marceau, op. cit., pp. 389-390.
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Pensamos, pela precisão histórica que o autor imprime a todo o romance, que essa figura
poderia ter inspirado a particular caracterização da personagem, não só pela idêntica
ocupação de auxílio aos deserdados, como pelo fato de ter recebido da população um
cognome, ao que se acrescenta ainda o detalhe de usar como Edme "amplo mantô" , fazendo
parte da indumentária que ela exibirá justamente quando"chega dos bairros da penúria".
(p.234)

Contudo, faltou-nos o pormenor da cor, compensado, entretanto, pelo fato de havermos
localizado, em A Prima Bete, uma menção do próprio Balzac a essa figura da época,no
diálogo entre Valéria e Crevel: - "Se desses esse dinheiro a qualquer tola invenção filantró
pica... falariam de ti como de um pequeno capote azul, de um Montyon424, e eu sentiria
orgulho de ti!..." (CH VoI. X, pp. 292-293 Be)

Já no jovem Balzac de Jane la Pâle, podemos apreciar essa percepção social que
consubstancia em um cognome a consideração popular a que a personagem faz jus: '7Jans
tous les villages on 1'4 nomée'l'Ange'!Jane a quelquecbose d'imposam qui la fait respecter
partout" .425

*
* *

Encerrando a análise do capítulo, prelevamos um outro fragmento do mesmo discurso
sobre a família, agora através de Constance,

[..J desenvolvendo agradável dissertação sobre os pais ea Picardia, onde tinham
nascido. [..J recorda oSr. Lajarrige, quepassara àsjõrças combatentes, parasubirmais
depressa no oficialato, e que os obuses não o respeitaram. Falecera na guerra com a
Espanha, em 1823. A genitora e também dirigente das reuniões em que atua como
"inspirada" éportadora de asma que a constrange, de tempos em tempos, àmudança
de clima. (p. 190)

A guerra da Espanha, ou melhor, a Expedição da Espanha, chefiada pelo duque de
Angoulême, em 1823, teve por objetivo restabelecer ali a monarquia absoluta, esmagando
a oposição liberal ao governo tirânico de Fernando VII.

Esse é o acontecimento histórico que mais freqüentemente pudemos constatar na
'Comédia', do qual daremos apenas as referência: VoI. I, p. 87, Bs - VoI. I, pp.
167/176/188/206/223 Mje - VoI. 11, p. 56 Ev. - VaI. IV, p. 93 PG - VoI. VI, pp. 133/134 CS
- VoI. VIII, p. 131 DL - VoI. X, p. 41 Be - VoI. XllI, p. 228, Campo e VoI. XVII, pp. 335 e
352 Fis.

Desconhecemos a razão dessas citações numerosas, e perguntamo-nos se não seria devido
a alguma recordação pessoal de Balzac ligada ao herói desse evento. O que encontramos a
respeito é uma notícia colhida em André Maurois: "Em abril de 1814, Napoleão, vencido,

424 Prêmio Montyon: prêmio para recompensar ações virtuosas, distribuído anualmente, ainda
hoje, pelo Instituto de França; instituído pelo barão Auget de Montyon (1733-1820), referendário
no Conselho de Estado e Intendente da Auvergne. (CH VaI. X, pág. 156 Be)

425 Em todos os vilarejos ela foi chamada de "Anjo"! Jane tem algo de imponente que a faz
respeitada em toda parte. Jane la pâle, p.183
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teve de abdicar e se exilar em Elba. Foi um choque para as crianças da família Balzac,
educadas ao sol da glória imperial. As trevas cobriam seu universo."

Logo o duque d'Angoulême fez sua entrada em Tours, em meio a uma explosão de
entuSiasmo. Nunca tantas veletas haviam girado tão rapidamente. Oestado maior da 22"
divisão militar da qual fazia parte Bernard François, ofereceu um banquete e um baile a
suaA~teza R~al. Todos os aristocratas (ri-devam) saíam de seus castelos. Jean de Margon
ne,426 tenente da 1" coorte urbana, dirigia uma parte do serviço de ordem. Honoré,
menino de quinze anos, delegado por sua mãe para representar seu pai ausente de T ours,
mistura-se deliciosamente à muli:idão[...] Ele nunca esqueceu essa imagem.427

Outra memória preciosa de nosso autor é a reproduçãode uma frase de O Médico Rural,
referendando a personagem Genestas:

Aquele homem era efetivamente um dos militares, hoje bastante raros, que os obuses
respeitaram,428 embora tenham lavrado todos os campos de batalha que Napoleão coman
dou. (CH Vol. XIII, p. 297 Mr)

Em conclusão, gostaríamos de lembrar que o relato da morte do pai faz de Constance a
segunda órfã do romance, enquadrando-a naquela mesma afirmação de Marceau, que aplica
mos a Rossellane: Beaucoup des jeunesfilles de Balzac som orphelines de pere, de mere ou des
deux. 429

'f

Um enorme espaço foi concedido, no capítulo XLI - "Há mundos dentro de outros
mundos" -, a considerações de natureza espiritual. Retornam, ali, os discursos oraculares,
dizendo o texto:
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Todas as entidades que se apresentam combatem a escravidão, a avareza, a
violência, a tirania doméstica, acrueldade em nome depreconceitos sociais, afé vazia
de obras, a prática do duelo, a caça por simples diversão e confessam-se os pioneiros
da era nova... (p. 195)

Dentre essa lista de misérias humanas, a escravidão é a primeira citada, talvez indicando
uma aversão maior por parte do autor.

Balzac, através de Vautrin, em O Pai Goriot, faz, em um discurso, sua apologia e a Edição
Garnier comenta em nota de rodapé:

Balzac teve sua atenção atraída para o comércio dos negros pela avenUlra de seu jovem
irmão. Henri de Balzac desposara, na ilha Maurice, uma dama crioula, a viúva Dupont,
que possuía uns trinta escravos. O casal ficou arruinado, em 1834, com a abolição da

426 Jean de Margonne - pai adulterino de seu irmão Henri.
427 André Maurois, op. cit., p. 32.
428 O grifo é nosso.
429 Muitas das jovens de Balzac são órfãs de pai, de mãe ou de ambos.
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escravatura, e Henri teve de abandonar a ilha, vendendo a preço muito baixo seus negros.
(Ver "cartas de Laure Surville a uma anuga", p. 147). Mas Vautrin sonha ir para o sul dos
Estados Unidos, onde a escravidão permanece.430 Quanto a Balzac, posicionar-se-á contra
a abolição do tráfico.431

Assim, a condenação em nosso texto sugere uma interessante retratação, indicando,
indiretamente, o posicionamento anterior.

,~

)~ )~

Fazemos agora alvo de nossa atenção o capítulo XLIX, "O retorno dos belos dias". Esse
título aparece também em O Primo Pons (CH Val. X, capo XX, p. 474, PP).

Trata-se da cena da viagem trazendo de volta de Paris a Carcassone os Barrasquié,
acompanhados da sra. Lajarrige e filha.

Nosso primeiro registro é o fato de se haverem elas hospedado, na capital, àRue du Bac.
(p. 222) Madame de Stae1 evocará essa rua em sua nostalgia de Paris. Balzac irá ali instalar
os mais belos palacetes para abrigar suas personagens.

Luiza de Chaulieu, em uma carta de outubro de 1825, informa a Renata de Maucombe:
"Faz dez dias que estamos em Paris, num encantador palacete, na rua do Bac, preparado
pelo arquiteto a quem Filipe encarregara de reformar Chantepleus". (CH Vol. I, p. 239 Mje)

Lisbeth conta a Hortênsia, filha do barão Hulot, que, para a amante, a senhora Marneffe,
o pai "Fala em comprar o palácio de Navarreins na rua do Bac". (CH Vol. X, p. 327, Be)

Viturniano, do Gabinete das Antiguidades, "Alugou um apartamento pequeno, na rua
do Bac, com uma estrebaria, uma cocheira, e todos os acompanhamentos da vida elegante
a que, desde o início, se viu condenado". (CH Vol. VI, p. 501 GA)

Constance, ansiosa pelo reencontro,. revela no olhar

...saudade eimpaciência. Renet ocupa·lhe o maior quinhão do espaço mental. [.]
A modulação de sua voz quente, o modo como inclina a cabeça ao sorrir, o contato
de sua mão protetora, o luzir de seus olhos por entre os cílios fartos, seus gestos
povoam-lhe a alma com mundos de amor. (p. 223)

Em seu diário, na data julho, 18, a moça registra divagação sobre os seus entendimentos
mútuos, quando, novamente, são citadas as modulações de voz do amado:

Faço presentemente um curso particular, estudando as modulações da voz dele.
Há magnetismo enternecedor nas sílabas que lhe nascem dos lábios, com escalas de
beleza intraduzível... Relembro as aulas de música. Quase chorei de alegria quando
ele, o meu Sonho, me chamou por duas vezes seguidamente. Até meu nome é mais
vivo e mais belo em sua inflexão... Quando me dirige apalavra, tem o verbo muito
mais amorável, muito mais doce. Que maneira especial de pronunciar a palavra
querida! (p. 228)

430 Estamos, aliás, em 1819.
431 Oeuvres Diverses. Conard lII. p. 758, Ed. Garnier, p. 126 P. Goriot.
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Essa preocupação quase logopédica com a voz, Balzac expressa-a em seus romances ainda
mais exaustivamente.

Lembremo-nos de que Renet éum meridional; sua língua,

[...] restos do idioma que floresceu com tanto brilho na Idade Média, é cheia de
variedade; nela se encontram sempre mais ou menos as mesmas qualidades, a doçura, a
graça, a delicadeza, devidas sobretudo a um emprego frequente dos diminutivos;... é
essencialmente musical e se presta às imagens nas quais o languedociano se compraz,
imagens primaveris, pastorais e campestres, que formam o fundo de numerosas poesias
dessa região.432

Junto a todas essas qualidades, não nos esqueçamosdo acento particularque, obviamente,
numa obra em português. não teria o autor condições de reproduzir àmaneira balzaquiana.
Foi justamente o que aconteceu em Os ComediantesSem oSaberem, com outra personagem
meridional, Gazonal, do qual Balzac reproduziu a pronúncia característica, acrescentando,
assim, maior encanto à narrativa. O tradutor brasileiro excusa-se de ter renunciado à
tradução por motivos óbvios. O trecho em questão é visto logo no início do capítulo IV: 
"Meu processo - disse ele reforçando guturalmente os 'r' e acentuando tudo à moda
provençal- é uma coisa bem simples: eles querem minha fábrica". (CH VoI. XI, p. 276 CSS)

Contudo, o exemplo que nos pareceu modelar no texto, e acrescido de igual teor idílico,
adveio-nos de O Lírio do Vale, numa cena que mostra Félix ouvindo asenhora de Mortsauf:

Depois, reconheci as vantagens da minhà posição, que me permitia entregar-me ao
encanto de ouvir avoz da condessa. O alento de Sua alma desdobrava-se nas inflexões das
silabas, como o som se desdobra nas modulações de uma flauta. Alcançava em ondulações
oouvido ede láacelerava acirculação do sangue. Sua maneirade pronunciar as terminações
em 'i' fazia pensar num gorjeio de pássaros. O 'ch' emitido por ela era uma verdadeira
carícia e a maneira como acentuava os 't' traduzia um coração despótico. Ela ampliava,
assim, sem osaber, osentido das palavras, arrastando-me aalma aum mundo sobrehuma
no. (CH VoI. XN, p. 257, Lírio)

À página 262 do mesmo romance, em notável concordância com o final do entrecho
mediúnico, Félix dirá: "Ah! Para ouvi-la pronunciar essa expressão 'querido', a que empresas
a gente não se entregaria!" (CH VoI. XIV, p. 262 Lírio)

*
* *

o capítulo LI, inteira e exclusivamente dedicado àConstance, tem por tÍtulo a expressão
latina "Saneta Símplíeítas" (Oh! Santa Simplicidade!), palavras pronunciadas por Jan Hus
na fogueira, à vista de uma velha que vinha atiçar-lhe mais um feixe, equivalendo, como o
próprio Larousse lllustré o registra, ao dito do Cristo, "Perdoai-lhes porque não sabem o
que fazem".

Constance, a cidade que serviu de cenário a esse holocausto, ficou para sempre associada
ao nome de Hus. Isso faz-nos pensar que o autor não tenha necessariamente nomeado o

432 Géographie Universelle de Malte-Brun, T.H. Lavallée, Tome 11, MDCCCLV, p. 48.
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capítulo em função do caráter cândido da personagem, mas, talvez, pela evocação da
expressão atribuída ao mártir, instigada pelo nome da heroína.

Recorrendo à'Comédia', constatamos que o capo XL de A Musa do Departamento, (CH
VoI. VI, p. 386 MO), exibindo exatamente o mesmo tÍtulo "Santa Simplicitas", não deixa
de mostrar discretas alusões, diríamos insinuações, transparecendo, por exemplo, do nome
da personagem, Estevão, homônimo do de outro mártir da cristandade; de sua residência à
rua que melhor lhe convém, a dos Mártires, talvez até mesmo da presença de uma velha,
sua sogra, que vem pôr fim, não àsua vida, mas ao seu noivado, e nesse particular o enredo
da comédia tem maior semelhança com o da mediunidade, onde o noivado de Constance
também se desfaz.433

Metade do capítulo LI é ocupada por um diário. Do modo como ele se encontra
discriminado, e até mesmo datado à maneira francesa, e igualmente extenso, só fomos
encontrar similar na obra da juventude, em Le Vicaire desArdennes, constituindo o journal
de Mélanie, à página 265.

Na 'Comédia', Balzac parece justificar sua adoção pela personagem Poiret, como se fosse
algo pueril: "Desde sua chegada a Paris, ele jamais saira da cidade. Já nesse tempo começara
um diário de sua vida no qual assinalava os acontecimentos marcantes do dia. Du Bruel
informara-o de que Lord Byron assim procedia: essa similitude encheu Poiret de alegria".
(CH VoI. XI, p. 167 Func.)

Mas através de Félix de Vandenesse, a autobiográfica personagem de O Lírio do Vale,
Balzac confessa-nos ser essa prática uma preferência sua: "Continuei a corresponder-me com
a senhora de Monsauf, a quem enviava meu diário todas as semanas e que me respondia
duas vezes por mês". (CH VoI. XIV, p. 382, Lírio)

Ricas e detalhadas são as especificações do aspecto material do diário da jovem Lajarrige:
"Sobre a arca de couro de alças em arco, descerra o livro em capa cor-de-vinho e lê, aqui e
ali, nas páginas de linhas azuis"... (p. 226)

Balzac, não fora ele um gráfico, expressa, no que diz respeito aos livros, o mesmo
detalhismo: - "Que cor? - indagará, sem dúvida, um merceeiro - os livros têm as capas
amarelas, azuis, cor de ouro, verde pálido, cinza pérola, brancas..." (CH VoI. XVII, p. 591
Pmv)

Em Esplendores e Misérias das Cortesãs,

Contenson apresentou três autos com capa azul... (CH VoI. IX, p. 161 Emc)
Nucingen propunha-se operar, com os seus milhões feitos de um caderno de papel

cor-de-rosa com auxílio de uma pedra litográfica, bonitas pequenas ações para serem
colocadas, preciosamente guardadas no seu gabinete. (V01. VIII, p. 650 CN)

"A Aparição", capítulo LID, reproduz no singular o título do XIX de Ursula Mirouet,
"As Aparições". (CH VoI. V, p. 181 Um) Como o próprio título o indica, é a descrição de

433 A utulo de curiosidade, registramos o fato de que uma das encarnações de Kardec (que também
morou na rua dos Mártires) foi na pessoade Hus. Essa noucia foi dada psicograficamente, através
da médium Ermance Dufaux, no ano de 1857. O registro respectivo encontrava-se na livraria de
Leymarie e foi copiado por Canuto Abreu, tendo sido destruído pelas tropas nazistas, em 1940,
durante a invasão de Paris. (Reformador, agosto 74, p. 236, Luciano dos Anjos, "As cinco
encarnações do Codificador").
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um fenômeno espiritual, o do aparecimento de Bílnia, jovem "ligada a família Barrasquié,
desde priscas eras". (p. 195)

Transcreveremos seu trecho mais expressivo:

Entre a névoa das lágrimas que lhe embaça aspálpebras geladas, inesperada visão
sensibiliza-lhe as retinas espirituais. Os móveis easparedes se diluem, surge-lhe Bílnia
àfrente, vestida de luz, num apogeu de seráfica amenidade.

A aparição dulcíssima éluz defàísca siderala empolgar-lhe os olhos, flagrante nas
brumas do Insondável,flama que lhe amplia avista no consolo da surpresa. Nada lhe
diz a emissária, mas a expressão cariciosa vale por mil palavras de confiança não
moduladas na materialidade da garganta. A suavefigura extingue·seapouco epouco,
a espuma das vestes se desfaz, os cabelos se esvaem qual dourada névoa, o lume dos
ternos olhos se apaga eaparede empapelada volta a ser visível.

Constancefixa, imóvel, a mesma direção, tentando reterainda algo, um resquício
ao menos da querida entidade, mas somente tem, agora, ante os olhos deslumbrados,
apaisagem alpina na moldura dourada suspensa na ardósia. (pp. 234-235)434

Essa fenomenologia parece ser velha no conhecimento de Balzac. Em Le Centenaire,
Marianine, como que hipnotizada por Béringheld, uma espécie de demiurgo com poderes
sobrenaturais, vivenciará uma experiência semelhante:

Elle se trouvait, au dedans d'elle-même, dans la situation ou l'on est lorsque l'on attend,
dans une nuit profonde, les effits magiques de la fantasmagorie. On est dans une chambre,
devant une toile tendue; les yeux ont beau sefatiguer, ils n'aperçoivent rien; maiJ bientôt une
lueur faible illumine la toile sur laquelle vont se jouer de clairs et de bizarres fantômes qui
grossiront, diminueront et s'évanouiront à la volontédu p!Jysicien.

Mais cette chambre est le ceroeau de Marianine... Au bout d'un temps incertain, une clarté
indéfinie commence àpoindre dans sa nuit: cette lumiere a le vague de celle des rêves... Enfin
elle finit par devenir de plus en plus réelle ebrillante; et Marianine, sans bouger de sa place, se
sent emportéeavec une rapiditésans égale, etau milieu de ces sensations de lumiere et devoyage,
elle aperçoit le vieillard qui ne la quitte pas: tantôt il s'évanouit, tantôt il disparait à sa vue,
et quand elle ne l'aperçoit pas, elle le sent toujours à ses côtés.435

434 A ausência de pontuação na frase final desse trecho causou-nos cena embaraço, pois uma
primeira leitura sugere interpretá-la como: uma paisagem alpina, em moldura dourada, suspensa
numa ardósia Oousa), o que não nos pareceu muito plausível. Um "'Cavaleiro de Malta' em
oração, pintado sobre ardósia", fazendo parte da pinacoteca particular do primo Pons, (CH VaI.
X, p. 539, PP) levou·nos a reestruturá-Ia, entendendo-a como: uma paisagem alpina, em moldura
dourada, suspensa, e "pintada sobre" ardósia. Balzac na mesma obra, algumas páginas adiante,
especificará ainda melhor essa técnica: ..."um brilho especial devido à conservação da pintura
sobre a LAVAGNA [ardósia)". (CH VaI. X, p. 659, P.P.) .

435 Ela se encontrava, dentro de si mesma, na situação em que se está quando se aguarda numa
noite profunda, os efeitos mágicos da fantasmagoria. Está-se em um quarto, diante de uma tela;
os olhos cansam-se inutilmente, não percebem nada; mas, logo em seguida, uma luz fraca ilumina
a tela sobre a qual vão desfilar faiscantes e bizarros fantasmas que se ampliarão, diminuirão,
desvanecer-se.ão àvontade do físico.
Mas esse quarto é o cérebro de Marianine... Ao cabo de um tempo indeterminado, uma claridade
indefinida começa a despontar em sua noite: essa luz tem o vago da dos sonhos... Enfim, ela acaba
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o insofismável paralelismo entre os dois trechos tem nuances que os diversificam de um
ponto de vista ideOlógico. Enquanto o de origem mediúnica, como não poderia deixar de ser,
ressalta de um domínio de definição espírita, o do jovem Balzac, apesar dé acompanhá-lo de
perto, é-nos descrito como se resultasse dos efeitos de um aiucinógeno, porisso mais fan tasista
em seu conteúdo.

A tela, um dos elementos mais interessantes que se acordam em ambos os textos, tem
níveis distintos de realidade. Na obra da juventude, é produto da subjetividade de Marianine,
enquanto, na psicografia, tem existência real, apresentada como uma "paisagem alpina na
moldura dourada suspensa na ardósia". (p. 235)

Entre o surto de "absurdos" da pesquisa, reaparece, ainda, em Le Centenaire, decorando
o quarto de Marianine, a temática do quadro, em paisagem idêntica àda mediunidade:

ElIe rentrait de cette visite ou son courage et sa fierté avaient éprouvé un rude choc,
lorsqu'elle s'était abaissée à la JUpplication devant un homme bien loin de comprendre la
mani'ere d'obliger des malheureux; tout à coup ses yeux tombent sur les vues des Alpes, les seuls
omements de sa chambre presque nue.436

Na seqüênciadesse último trecho, conseguimos ainda distinguir semelhanças. Para tanto
é necessário inteirarmo-nos desse momento do enredo: as duas paisagens alpinas serão postas
àvenda, pois Marianine não tem como pagar o aluguel; é quando surge um comprador que
lhe oferece cem francos. Segue-se então ó entrecho que buscávamos:

Marianine hesita longtemps entre cette somme et les deux souvenirs; elle reporta ses yeux
pleins de Jarmes sur les tableaux; sur le métal... enfim I'infernal besoin l'emporta. Elle fait un
signe de douleur: le marchand la comprit et la pauvre enfant perdit sa vision des Alpes...437

A visão que sensibiliza as retinas de Constance entre a névoa das lágrimas faz com que
móveis e paredesse diluam,e quando, na tentativa de reter ainda algo, ela fixa amesmadireção,
só lhe resta ante os olhos a paisagem alpina.

A névoa das lágrimas de Marianine e também como uma tentativa de reter ainda os objetos
do seu apego, mas, quando ela pela última vez os fixa, sofre como Constance a perda de sua
querida visão.

Posta na seqüência de uma reconhecida intimidade de outros elementos, essa fisiologia
das lágrimas, fazendo diluir e desaparecerem objetos, quase exige de nós o reconhecimento
de uma autoria única.

por se tornar cada vez mais real e brilhante; e Marianine, imóvel em seu lugar, sente-se como
transportada comuma rapidez inigualável, e, no meio dessas sensações de luz e de arrebatamento,
ela percebe o velho que não a deixa: ora ele se desvanece, ora desaparece de sua vista, e, quando
ela não o percebe, sente-o sempre a seu lado. (Le Centenaire, p. 245)

436 Ela voltava dessa visita onde sua coragem e ·seu orgulho haviam sofrido um rude choque,
quando se rebaixou à súplica diante de um homem bem distante de compreender a maneira de
tornar gratos os infelizes; de repente, seus olhos caíram sobre as duas paisagens dos Alpes, os
únicos ornamentos de seu quarto quase nu. (Idem, p. 226)

437 Marianine hesitou muito tempo entre essa soma e os dois objetos de estimação. Pousou seus
olhos cheios de lágrimas nos quadros, no dinheiro... enfim, a infernal necessidade venceu-a. Ela
teve um gesto de dor, o comprador compreendeu-a e a pobre criançaperdeu suavisão dos Alpes...
(Idem, p. 226)
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Outro detalhe para o qual gostaríamos de chamar a atenção do leitor é o caráter
swedenborgniano que conseguimos identificar no fenômeno da aparição, fazendo sempre
intervir o elemento névoa. Na psicografia, é a névoa das lágrimas, ou a dourada névoa em
que a figura se desfaz.

O trecho swedenborguiano vem-nos de Seráfita, portanto citado pelo próprio Balzac:

Uma noite, em Londres, ap6s haver jantado com grande apetite, espalhou-se um denso
nevoeiro em seu quarto. Quando as trevas se dissiparam, uma criatura que tomara a forma
humana ergueu-se do canto do quarto e disse-lhe com voz terrível:

. - "Não comas tanto!" (CH VaI. xvn, pp. 143/4 Ser.)

Nossa autoria, como que reconhecendo o trecho pioneiro, acrescenta ao "apogeu de
amenidade" de Bílnia o adjetivo "seráfica" ...

* ,~

Em Modeste Mignon, há uma cena em que

Ernesto permaneceu, durante toda a missa, na porta, sem ter visto entre as mulheres
nenhuma que realizasse as suas esperanças. Modesta, essa não pôde conterseu tremor senão
no fim da cerimônia [00.] Ernesto dava uma volta pela Igreja, na qual não havia mais do
que os dilettanti da devoção, os quais se tornaram objeto de uma análise sábia e perspicaz.
Ernesto, na sua passagem, notou o tremor excessivo do livro de horas nas mãos da pessoa
velada, e, como era a única que escondia o rosto, teve suspeitas confirmadas pelo vestuário
de Modesta, estudado com um cuidado de amante curioso... (CH VaI. I, p. 470 MM)

Esse é um excerto que aparece logo no início do capítulo XXXIV, "Onde se demonstra
que o amor se esconde dificilmente". A utilização do mesmo título, inaugurando também o
capítulo LVI da psicografia, justifica-se por motivos idênticos:

NA MANHÃ seguinte, Renet chega inesperadamente do campo, penetra asala em
queMonique com Mme. eMlle. Lajarrige discreteíam sobre livros. O bastidor solta-se
das mãos de Constance erolapelo tapete. Todo ocorpo se lheafigura seguirocompasso
agitado do coração a desfalecer.

Desde muito, o moço pressente no tremor da palavra dela, no crepitar daqueles
olhos, que parecem querer fundir-se nos dele, a força de um sentimento que se não
apagou e que não ousa revelar-se em palavras de censura, medo, tristeza, dúvida ou
amor enfim! Constance dísfarça mal a sede de 1'etomo ao entendimento das semanas
passadas, contudo, ele receia agora, acovardado, apureza eocarinho daquelaspupilas
ingênuas eprocura evitá·la. (p. 243)

Essa ampliação de um descontrole emocional, traduzida pelo gesto desastrado da perso
na?em, pode servista em outras passagens, como, por exemplo, quando Florian tropeça num
moveI, a página 215, esparramando objetos, ou quando deixa cair talheres às refeições, página
171.

Em Balzac, esse recurso encontra-se já na obra de juventude. Em L'Excommunié,
Catherine, surpreendida em seu quarto,· quando fiava, por seu velho servidor anunciando
dois beneditinos, teve um grito agudo e deixou cairpor terra os instrumentos de seu trabalho:
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Noble dame, dit Adhémar, en s'avançant vers Catherine dont le rouet était renversé et la
quenouille à terre, nous venons, au nom du saint monastere de Marmoutiers et de l'amour...
riu prochain, essayer de prévenir la ruine de votre noble maison...438

Na 'Comédia', du Croisier, de O Gabinete das Antiguidades, inimigo capital da casa
d'Esgrignon, provoca ao ser anunciado por Brígida, a seguinte reação: - "O Sr. du Croisier!
- repetiu o velho, tão cruelmente atingido até o coração pela lâmina fria da suspeita, que
até deixou cair as tenazes". (CH Vol. VI, p. 608, GA)

Na mesma obra, será a vez de Brígida demonstrar reação semelhante: "Brígida, que,
durante os vinte e oito anos ao serviço de Chesnel nunca ouvira coisa parecida, deixou cair
a vela que tinha nas mãos", etc. (CH Vol. VI, p. 624, GA)

'<
)l- )r

Encerrando este artigo, podemos concluir ser Constance um exemplo tÍpico de figura
feminina em Balzac, que, talvez, devido às suas próprias disposições algo egoístas em relação
à mulher, dota suas heroínas de um devotamento maternal. Nossa personagem parece-se
com todas as jovenzinhas das obras da juventude, no desabrochar das primeiras emoções
sentimentais, e exemplifica-se perfeitamente nas jovens da 'Comédia', criações poéticas,
dotadas de encantadora pureza, escondendo sob o véu do pudicismo seus sentimentos,
mágoas e desilusões, anjos de devotamento ao amado, tais como Eugênia Grandet, Pierrette,
Ursule Mirouet, etc.

438 Nobre dama, disse Adhémar, indo em direção a Catherine, cuja roca estava derrubada, e o
fuso por terra, viemos em nome do santo monastério de Marmoutiers e do anlor... do próximo,
tentar prevenir a ruína de vossa nobre casa. (p. 95)
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Balzac éum médico (um tanto sedutor) das doenças subcutâneas, das doenças linfáticas
secretas, alguma coisa entre Alibert e Cul1erier.440 Há nele algo do médico familiar que
entra pelos fundos da alcova..., do manicuro e do brincalhão. Muitas mulheres, mesmo
honestas, se deixam apanhar. Poder-se-ia, outrora, levá-lo a julgamento por feitiçaria.

Assim o ex-estudante de medicina Sainte-Beuve espalha seu fel em seus "Cadernos
íntimos", onde"despedaça sua caça favorita". E acrescenta:

Henrique IV conquistou seu reino cidade por cidade, o Senhor de Balzac conquistou
seu público doentio enfermidade por enfermidade (hoje as mulheres de trinta anos,
amanhã as de cinqüenta, depois de amanhã as cloróticas, em Clães, as deformadas). Em
parte alguma se fala de saúde.

É, pois, um próprio contemporâneo de Balzac quem já enfatiza, para ridicularizar, a
importância do papel desempenhado pela medicina na obra do pai da Comédia Humana.

A mesma crítica faz-se ouvir, quando aparece O Pai Goriot...

o autor [exclama M. de Pontmartin] não nos dispensa de uma ventosa, um sinapismo,
nem qualquer dos medicamentos que se pode administrar a um doente. Acreditar-se-ia
assistir aumavisita hospitalar, aum concurso de patologia ou de clínica..., só falta a Goriot,
para completar sua utilidade médica, passar após a morte por um anfiteatro, ou para uma
redoma.

Essa inovação balzaquiana, a introdução da medicina no romance, parece, pois, haver
suscitado, desde sua aparição, mais de uma reação na crítica contemporânea. Balzac sentiu
necessidade de se defender desses ataques, e justificar-se, primeiramente por pessoa interpos
ta, em 1834, graças àpena complacente de seu amigo Félix Davin, na Introdução aos Estudos

439 O presente capítulo estruturou-se, basicamente, além de textos de autores diversos, a partir do
artigo"A Medicina", do cir. Femand Lone, médico, veterano chefe de cHnica na Faculdade de
Medicina, escrito para o Livre du Centenaire, que comemorava, em 1950, o aniversário de morte
de Balzac. Achamos por bem fazer esse esclarecimento ao leitor, que assim, tacitamente, atribuirá
ao referido balzaquista todos os textos que se encontram entre aspas, sem necessidade de um
núulero incalculável de citações e identificações que viriaexigir excessivas interrupções naleiUlra.

440 Alibert, Jean-Louis (1766-1837), dermatologista, médico de Luiz XVIII e Carlos X. Cul1erier,
Michel (1758-1824), cirurgião-chefe do hospital de doenças venéreas de Bicêtre.

359
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Filosóficos; em 1839, no prefácio comum à primeira edição de Uma Filha de Eva e a
Massimila Doni, ele intervem pessoalmente no debate.

Por muito tempo [escreve ele] o autor acreditou fazer arte e ciência inutilmente, "para
sua satisfação pessoal"; mas a cada dia ele corrige seu erro, compreendendo que não existe
trabalho consciencioso que não receba cedo ou tarde sua recompensa. Ora, um grande e
ilustre médico lhe dirá como o sensibilizou o cuidado com que ele constrói o "físico
médico" de suas personagens, deixando de dar a um homem louro, como o fazem tantos
outros autores, as paixões e as idéias, os costumes ou a idiossincrasia que convém a um
moreno ; oraum sábio reconhece um estudo sério das questões mais graves , é tal frase
de tal re.tr:ato, da "Torpedo" (Esther feliz) por exemplo, que pode custar uma noite de
trabalho, a leitura de vários volumes e que propõe talvez grandes questões científicas.

Sem ir tão longe quanto Balzac em suas conclusões, essas poucas citações mostram-nos
que ele acompanhou, com a mais viva atenção, o desenvolvimento das ciências de seu tempo,
e cada vez mais, à medida em que progredia em sua carreira.

Ocupando-se unicamente da 'Comédia', Fernand Lotte encontra em suas fichas mais de
mil e duzentas alusões à medicina. Somente dois romances: Pedro Grassou, Segredos da
Princesa de Cadignan, e quatro novelas curtas: A Vendetta, Gaudissart 1/, Um Episódio do
Terror e O Verdugo não contêm nenhuma. As ciências naturais também o interessaram
prodigiosamente, desde a teoria unitária de Geoffroy-Saint-Hilaire, na qual ele centrou seu
célebre Prefácio à Comédia Humana, até as mais recentes aquisições da biologia. Freqüen
temente, Balzac aparece como um precursor, por sua visão da homocromia, da hereditarie
dade e da genética, das questões de agronomia, o problema das migrações animais, e
poder-se-ia demonstrar, com provas, que há poucos problemas atuais pelos quais ele não se
tenha interessado. Mas, voltemos logo à medicina

O espaço considerável que Balzac lhe concede. em sua obra deve ser atribuído, primei
ramente, à justa apreciação do papel indispensável que o médico desempenha na vida social,
exatamente como o padre, o notário, o homem de negócios, o magistrado.

Arrancando o doente às suas ocupações diárias ou ao seu ofício, criando, assim,
indiretamente, as dificuldades pecuniárias que sobrecarregarão pesadamente seu orçamento
se ela se prolonga, fazendo-o bruscamente encarar o angustiante problema da morte e do
além se ela se agrava, a doença que se abate mais ou menos brutalmente sobre a nossa pobre
carcaça constitui, quer queiramos quer não, um fator de extrema importância em nossa vida.
O homem em boa saúde considera-o de longe, com um certo otimismo, de que não tarda
em se desfazer logo que o menor sinal de alarme vem fazê-lo retornar ao sentimento de
nossa triste condição.

"

Essa curiosidade pelas coisas da medicina, esses aforismos e essas dissertações médicas,
que se encontram quase a cada página da 'Comédia', e que estão longe, é preciso dizê-lo, de
ter sempre o mesmo valor, Balzac deve-os, certamente, à sua formação autodidata. O
período que se estende de 1816 a 1825, entre-sua primeira inscrição na Escola de Direito,
em novembro de 1816, e o começo de sua carreira de impressor, esses sete anos que, sob
muitos aspectos, são os 'anos obscuros' de sua vida, têm um papel capital em sua formação
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intelectual, como M.M. Albert Prioult e Bernard Guyon enfatizaram com enorme proprie
dade.

O jovem estudante de direito freqüenta não somente os cursos de sua faculdade, mas
ainda os da Sorborme e do Museu de História Natural; ele chega mesmo a fazer 'estudo da
dor' no cemitério do Pere-Lachaise. A sós consigo mesmo, seja em sua pequena mansarda
da rua Lesdiguiêres, seja em Villeparisis, ou à rua de Tournon, Balzac certamente - suas
cartas o demonstram - se interessa por muitas outras coisas além de seu Cromwell; e sua
produção literária, "a dois sous a página", deixa sem dúvida muito tempo livre ao romancista
Horace de Saint-Aubin.

Sua prodigiosa memória -a de Luís Lambert - e sua universal curiosidade permitiram-lhe
assimilar, mais ou menos apressadamente, entre outros alimentos intelectuais, os clássicos
médicos de seu tempo. Anatomía Geral de Bichat, As Relações entre o Físico e o Moral, de
Cabanis, A Anatomía e a Fisiologia do Sístema Nervoso em Geral e do Cérebro em
Particular, de Gall, oferecem-se à sua ávida sede de saber, tanto quanto os dicionários de
medicina que ele gosta de c.onsultar. Vêmo-lo também anunciar àsua irmã Laura, em agosto
de 1822, a recente aquisição das obras de Lavater.

Enfim, não negligenciemos a leitura assídua dos autores místicos tomados de empréstimo
à biblioteca materna. Ela contribui para a sua formação, orientando-o, ainda mais, para o
estudo apaixonado dos fenômenos mediúnicos. Esses conhecimentos, hauridos em diferen
tes fontes, vão permitir a Balzac edificar, para seu uso, uma filosofia pessoal das ciências
médicas que ele não abandonará mais.

"
)l- )l-

Portanto, ao fazer de Florian Barrasquié um médico rural, o autor assume todos os riscos
dessa discutida erudição, que exige além do mais, para ser fiel ao modelo, uma transcrição
em adaptação literária condizente.

Aceitemo-lo, de início, como o classifica Sainte-Beuve, como o médico familiar que entra
pelos fundos da alcova, e nada melhor para, ilustrá-lo que aquela primeira gravidez de
Monique, registrada logo no início da obra. A página 27, em uma frase final do capítulo,
respondendo àindagação de padre Marcel,]ules lhe informa que: "Moni saiu com Florian,
diz que precisa dos passeios que facilitem a gestação... "

No capítulo seguinte, a receita será melhor especificada:

Conquanto casado há três anos, somente agom vêa esposa visitadapela materni
dade. A téaí, faltara-lhes oestímuloprecioso dos herdeiros, na vida conjugal. Mãe órfã
de filhos, Monique, em pensamento, balouça desde muito o vazio de um berço. Seus
sorrisos, por isso, destilavam ansiedade. E agora que a especial fase da existência
felicita-lhe a juventude, o marido aconselha excursões vespertinas pelos sítios aprazí·
veis MS redondezas, visando a distrair·lhe o ~pírito e tonificar-lhe o organismo.
Monique, recusando companhias, condiciona as caminhadassalutaresao acompanha.
mento dele que, nas possibilidades de tempo da clínica, lhe satisfaz de bom grado as
doces intimações. (p. 31)

A mesma prescrição será feita a Olímpia em Os Camponeses: "tivera a fantasia de
acompanhar seu marido, que devia ir dar ordens a um guarda, cuja casa não ficava longe. O
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médico de Soulanges recomendara-lhe que andasse sem sé fatigar; ela receava o calor do
meio-dia, e não queria passear à tarde. Michaud levou sua mulher"... (CH VoI. XIII, p. 268,
Camp) . .

A propósito do romance Memórias de DuasJovens Esposas, Paulo Rónai comenta esse
pioneirismo balzaquiano, na abordagem do instinto de maternidade: "Talvez não haja
nenhum outro exemplo de um escritor varão que tenha ousado afrontar, corrio ele o faz ali,
não somente a psicologia como também a fisiologia da gravidez, do parto e da lactação" ,441

Çomecemos pelos preparativos que antecedem o evento de um nascimento.
A página 28, esse ritual é-nos descrito num devaneio de Monique:

- Querido, é tempo de adquirirmos um berço. Quero adorná-lo de rendas. O
e?}xoval de nosso príncipejá está quase pronto! Diariamente agora tenho um ritual.
Epreciso manusear, lavar eassear os sapatinhos... as minúsculas camisas... as touqui
nhas... os passamanes... E depois, que delícia será sentiro toque dos braços roliços...
Olharas unhinhas transparentes, os cabelos sedosos, ospequeni?iospés rosados.;. Ouvir
alguém chamar-me mamãe! Oh! Não me canso de pensar nisso!

.Comparemo-lo com o trecho de uma carta da baronesa de Macumer à condessa de
L'Estorade:

Quando me tocará bordar pequeninas toucas? quando escolherei as fazendas para um
enxoval de bebê? quando coserei lindas rendas para envolver uma cabetinha? Estarei
destinada a nunca ouvir uma dessas encantadoras criaturas chamar-me mamãe, puxar-me
pelo vestido, tiranizar-me? .. (CH VaI. I, p. 271, Mje)

Ainda na mesma obra: "Já o vi em sonhos, e sei que será um menino. Toucas, babeiros,
blusas, as meiazinhas, os mimosos sapatinhos, as faixas cor-de-rosa para as pernas, o vestido
de musselina bordado a seda, tudo estava em cima de minha cama". (CH VoI. I, p. 277, Mje)
\ Da mesma forma, no Cristo Espera Por Ti tais detalhes não são tidos por trivialidades.
A página 127, veremos Florian compor na cabeça de sua filhinha com Carla, a touca bordada
e, à página 129, podemos apreciar um berço, "em que o toque peninsular das rendas, laços
e flores traz o sinete inconfundível da italiana" .

À diligência aplicada à confecção das vestes do filho, ansiosamente esperado, acrescen- .
tam-se algumas atitudes repassadas de ternura, as quais, entretanto, não falta um toque de
superstição:

Contempla, horas seguidas, bela gravura em que se destaca rechonchudo recém
nascido, crente de que assim lhe seráfácil imprimir semelhantesfeições ao rebento de
seus maispuros anelos, esculpindo-lhe asformas com todos os requintes de sua ternura,
no santuário mental. (p. 118)

A condessa de Béringheld, grávida, "regardaít tres frequemment le portrait de Bérin
gheld-Sculdans, mmommé le Centenaire" .

Essa cena soluciona-se quando Lagradna, a parteira

441 P. Ránai, Balzacea Comédia Humana, p. 33.
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[...] jeta un cri perçant en remarquant que le gros enfant ressemblait parfaitement au
vieillard; avec cette diJférénce qu'il portait un caractere de jeunesse et de fralcheur partout ou
la décrépüude des torribaux et le froid de la mort se faisaient sentir chez le Centenaire.442

o exemplo que registramos na 'Comédia' dispensa esse caráter ingênuo da obra da
mocidade. Ali, a superstição serve tão-somente àironia da personagem: - "Parece que a irmã
do tio Rouget, durante a gravidez, se impressionou com algum macaco - diziam. - Seu filho
parece um macaco". (CH Vol. VI, p. 139, Cs)

No parágrafo que se segue, aparece uma primeira menção à fisiologia da gravidez:

Antes deprimida, vive contente, não obstante atravessar incomodada os empeços
orgânicos da gravidez. A estação da saúde amadurece-lhe as maçãs do rosto. Já não se
lhe vêem os rastros das lágrimas nasfaces que, aliás, exibem, na sua expressãopeculiar:
"as jóias da maternidade". (p. 118)

Para começo de ilustração, trazemos a mesma gestante de O Centenário:
"La grossesse de madame de Béringheld se passa tres-heureusement, car elle ne ressentit

aucune de ces douleurs qui assaillent ordinairement les femmes enceintes" .443

Curiosamente, a observação antecedendo a contemplação do retrato, na psicografia,
segue-se à da gravura, e essa proximidade evidencia melhor ainda, em ambos os discursos, a
presença dos mesmos elementos.

Novamente de Memórías de Duas Jovens Esposas, uma carta de dezembro de 1825, de
Renata a Luiza:

Apesar dos esforços de Luiz, cujo amor me cerca de cuidados, de carinhos e de ternuras,
tenho vagas inquietações, às quais se misturam os enjôos, as perturbações, os singulares
desejos da gravidez. (CH VaI. I, pp. 242/43, Mje) .

Estendemos propositadamente os limites do exemplo da psicografia para incluirmos a
expressão "jóias da maternidade", destacada entre aspas, como se consagrada.

Já àpágina 79, essas jóias parecem estar implícitas na frase: "Sua maior aspiração, a meta
que lhe parece inatingível, é ser mãe, enfeitar-se de filhos".

O próprio Balzac irá mostrar a origem dessa expressão, em duas de suas obras; a primeira,
Memórías de DuasJovens Esposas, pelo visto um tratado sobre maternidade. Uma carta de
1837, da condessa de L'Estorade à senhora Maria-Gastão:

Uma mãe deve pois, ao conservar seus filhos junto de si, tomar a firme resolução de
os impedir de penetrar na sociedade, ter a coragem de se opor aos desejos deles e seus e de
não os mostrar. Camélia devia esconder suas jóias. Assim farei porque meus filhos são
toda a minha vida. (CH VaI. I, p. 297, Mje)

442 [ ] olhava freqüentemente o retrato de Béringheld-Sculdans, apelidado o Centenário.(p. 96)
[ ] lançou um grito agudo ao observar que o gordo bebê se parecia exatan1ente com o yelho,
com a diferença de que apresentava um ar de juventude e frescor em tudo aquilo em que a
decrepitude dos tÚmulos e o frio da morte se faziam sentir no Centenário.(p. 101)

443 A gravidez de madame Béringheld se passou cOm muita felicidade, pois ela não sentiu quaJe;t:er
dessas dores que assaltam ordinariamente as mulheres grávidas. (pp. 95-96)
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Na segunda, Beatriz, os dois exemplos da mediunidade são sintetizados em uma frase:
"Creia que ao enfeitar-me diante desta jóia, pensarei sempre como a dama romana, que meu
mais belo ornamento é nosso querido anjinho". (CH VoI. III, p. 382/383 B)

Paulo Rónai faz seguir ambos os textos de uma nota de rodapé, sendo que reproduzire
mos a do segundo: "Como a dama romana": alusão a Camélia, filha de Cipão, o Africano,
e mãe dos Gracos, que ficou viúva com doze filhos, aos quais educou com a maior dedicação.
Exibindo-lhe, um dia, uma rica patrícia a sua coleção de jóias e pedindo-lhe que mostrasse
as suas, ela respondeu, indicando os filhos: "Eis as minhas jóias".

Ainda uma associação impõe-se-nos, quando a sra. Barrasquié, em outra atitude supers
ticiosa, evita o olhar do joalheiro, como se, por pretender as "jóias da maternidade", pudesse
ser sua mais susceptível vítima: "aconselhada, evitara encontros com Baldon, relojoeiro-joa
lheiro conhecido, cujos olhos guardam a fama de lançar maus-olhados". (p. 88)

Seu próprio nome pareceu-nos inscrever-se no número daqueles cujo significado é, como
sempre, em Balzac, uma construção artificiosa, sugerindo-nos o deus Baal, cujos" dons" os
fenícios reivindicavam através do sacrifício de criancinhas.

A 'Comédia', igualmente, endossa esses olhares malfazejos.
No Médico Ruml, a Fosseuse dirá a Genestas: "devem ter-me deitado algum mau olhado,

e eu o devo suportar sozinha". (CH VoI. XIII, p. 385, Mr)
. Em Um Drama à Beira-Mar, a um pobre coitado é atribuído o poder de forças negativas:

"Outros crêem que Cambremer,444 é o nome dele, dá azar a quem passa perto dele". (CH
VaI. XVI, p. 237, Dr)

A extenuante preocupação de Monique em torno da maternidade justificava-se. Após
"Três longos anos de espera" por um herdeiro (p. 28), ela sucumbe ao horror do linchamento
de Jules, seu irmão, e, "em estado grave, perde o fruto de seu esponsalício, sonho por tanto
tempo acalentado" (p. 71). Escoam-se "Cinco anos sobre a noite terrível!" (p. 73). E, a página
79:

Embora presentemente Monique já não mais se recorde com rancor de quantos
considerava por vândalos de sua vida, não consegue desprender-se do ideal fànado.
Sente-se vencida:flor sem fruto. O coração lacerado não cicatriza.

Essa esterilidade parece-nos reproduzir, com bastante fidelidade, no tocante ao recurso
a metáforas e certas idéias assemelhadas, situação idêntica à da personagem Impéria, do
Conto Drolático La Belle lmpéria Mariée.

Em Paris, a bela Impéria recebera a orientação de que, uma vez que já tivera uma filha
do cardeal de Raguse, a bela Théodore, e que ainda tinha suas regras mensais, poderia vir a
ter um outro filho. Isso veio multiplicar suas vitórias, mas, igualmente, suas derrotas, pois
ela só tinha abortos: "Veu que elle n'obtint que fleurs sans fruict" .445

À página 605 do mesmo conto:

444 Curiosamente, "cambrer" (curvar, entonar) e "mere", (mãe).
445 ... visto que ela só obtinha flores sem fruto. (p. 607)
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Quand Madame voyoyt l'enfant d'ung paouvre, elle se mouroyt de douleur et on avoyt
pour ung iour à se reconforter. Voyant ceste grant poine, I'ble·Adam ordonna que tous enfans
se timsent.esloingnez de sa femme, et luy dit les plus doulces paroles...446

Também Monique

Indaga pela razão dos contrastes nas leis do destino, de vez que se reconhece
abastada àfrente de mulheres outras, em extrema pobreza, muitas delas cercadaspor
numerosa prole, aguilhoadas de provações eprivações.

- 'Tantosfi!hos que nascem, empobrecendo, maisainda, tristes mãesqueapenúria
aproxima da morte! Entretanto, um filho, um filho só, viria enriquecer-me, l~an
tar-me, dar-me a vida!" (pp. 80/81)

A gravidez ardentemente desejada leva-a a servir-se dos mais variados expedientes.
Tomemos, ainda, o trecho das páginas 87/88:

Por último, reprimindo o brio médico, acedera à repetição dos pedidos da esposa,
bem como defamiliares eamigos, no sentido de que se valessem dos recursos estranhos
à medicinapara a recuperação da paz que !hesfaltava, recursos que ele, pessoalmente,
catalogavaàconta de superstiçõesecrendices. Monique começaraporapelarpara todos
os tipos de J0rtilégios, buscando, em desespero, uma luz de esperança na noite em que
delirava. Intimas do casal tinham sugerido fórmulas epráticas exóticas capazes de
obter a maternidade. E os dois cônjuges visitaram cidades próximas. A senhora
Barrasquié adquirira amuletos, procurara encantamentos, servira-se das "águas ver
me!has" de Alet, sujeitara-se a benzeduras, demandara às fontes de Carcanieres, ao
fundo dos desfiladeiros selvagens de Foix...

"Maria achou belo ser uma providência-humana para Raul", em Uma Filha de Eva: [...]
"bordar-lhe sua faixa para o torneio, dar-lhe arras, dar-lhe o amuleto contra os sortilégios e
o bálsamo para os ferimentos". (CH VoI. II, p. 567, Fe)

Pelas cartas de Balzac, sabe-se que ele tinha fé em amuletos, possuindo até o seu talismã,
ao qual, com toda a seriedade, atribuía efeitos milagrosos. Rónai chega a dizer-nos que não
seria de estranhar que ele realmente acreditasse em uma pele de onagro.

Quanto às estações termais, a cura, por essa época uma cura séria, era objeto de todo o
cuidado; os prazeres ficavam em segundo plano. Em Bagneres-de-Bigorre, em Eaux-Bonnes,
em Néris, no Mont-Dore, em Plombieres, ia-se tratar do fígado, dos pulmões, garganta e
nervos. Seguia-se o tratamento conscienciosamente.447

As criaturas da 'Comédia' também freqüentam ditas águas com assiduidade: "A sua linfa
se torna espessa" aconselhará a uma senhora um esculápio de Fisiologia do casamento: "É
preciso mudá-la de ares, enviá-la às águas de Bareges ou às de Plombieres." (CH VoI. XVII,
p. 469, Fis).

446 Quando madame via o filho de um pobre, ela morria de dor, e levava todo um dia para se
reconfortar. Vendo essagrande mágoa, l'Isle-Adam ordenou que todas as crianças se mantivessem
afastadas de sua mulher, e disse-lhe as palavras mais doces... (p. 605)

447 R. Burnand, op. cit., chap. Bals... Plages... Villes d'Eaux, p. 153.
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Carolina, de Pequenas Misérias da Vida Conjugal, tinha tantas náuseas que "Estava-se a
ponto de acreditar que uma viagem às estações de águas, Ems, Hamburgo, Carlsbad, a custo
poderia curá-la". (CH VaI. XVII, p. 653, Pmv)

A baronesa de Macumer à condessa de L'Estorade: "Momentos há, em que tenho
vontade de fazer rezar novenas, de ir pedir a certas madonas ou a certas águas a fecundidade".
(CH VaI. I, p. 272 Mje)

E Alet?
Segundo conseguimos apurar, Aleth é um vilarejo que, por volta de 1855, possuía 1.300

habitantes, situado às margens do Aude, num estreito vale muito fértil em frutas. Realmente,
aí se encontram águas termais ferruginosas cujos banhos são freqüentados. 448

O mais interessante a propósito são as indicações terapêuticas. Diz Max-Durand-Far
del449 que elas são digestivas. Possuem uma propriedade que se poderia chamar antiemética,
utilizadas nos vômitos ditos essenciais e nos das mulheres grávidas. Portanto, a prescrição
não poderia ser mais correta.

A segunda estação citada, a de Carcanieres, fomos localizá-la nos arredores de Foix,
comunidade de Ariege. Esses estabelecimentos de banho são conhecidos como rochers de
Foix e possuem três fontes ferruginosas. Freqüentada, principalmente, por doentes porta
dores de afecções nervosas, outra indicação adequada.

A expressão 'desfiladeiros selvagens' é topograficamente correta, pois o próprio vilarejo
foi construído na confluência dos vales do Arget e do Ariege, à entrada das gargantas estreitas
que permitem penetrar, através da cadeia do Plantaurel, em direção ao país de Andorra.450

"

Poderíamos entender como uma concessão às preferências do grande romancista essa
primazia de um curandeirismo supersticioso, bastante estranha, em se tratando da esposa
de um médico.

Mas o autor, com muita habilidade, irá corrigir esses excessos, fazendo-o adotar uma
série de atitudes condizentes com seus princípios profissionais.

O parágrafo seguinte, entretanto, expressa um diagnóstico forjado em linguagem reli
giosa, o que não deixa de ser um compromisso entre as antigas superstições e as novas
exigências da ciência. E, mais uma vez, as teorias do autor de Seráfita, Luís Lambert e Úrsula
Mirouet são privilegiadas:

Na verdade, acima de tudo, paira sobre ocasal opredomínio de culpas deploráveis
do passado. Em existência não muito remota, reunidos ambos, aniquilaram rebentos
no claustro maternal, acumpliciados nos mesmos compromissos cármicos. Para se
esquivarem aos cuidados e aflições que lhes exigiam, asfixiavam pequeninos seres,
suscetíveis de lhes estorvar o mergulho constante no desregramento emotivo, Eis

448 Malte-Brun, op. cit., p. 62.
449 Traité des eaux minerales de la France et de l'étranger, et de leur emploi dans les ma/adies

shroniques", 1833, Max-Durand-Fardel, p. 179, Paris, Librairie Germer Bailliere et Cie. 30me

Edition.
450 Larousse Illustré, Verbete Foix.
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porque viera ele a diplomar-se em medicina, devotando-se especialmenteàobstetrícia,
na vocação de amparar a maternidade, sustentando a ventura de lares anônimos, ao
mesmo tempo lhes invejando afêlicidade da prole. Ele, Florian, profissional distinto
da ciência de curar, que assiste a chegada de tantos entezinhos à estância terrestre,
surge a seuspróprios olhos amaldiçoado!Nem a mais ligeira promessa de continuida
de, de um herdeiro, de um herdeiro só, que lhe mantenha o nome! (p. 88)

A escolha da especialidade, bem como a teoria que a explicaria, ajudam a justificar essa
temática da maternidade, ao mesmo tempo que, permitindo à personagem "a entrada pelos
fundos das alcovas", tornam ainda o autor passível de ser levado a julgamento por feitiçaria,
con~o preconizara Sainte-Beuve.

A página 127, adentrando os aposentos de sua ex-amante, Florian dá testemunho literal
de suas prerrogativas e habilita-se, com vantagem, ao adjetivo 'sedutor', também empregado
pelo autor de Portraits Liuéraires:

No quarto, descerra a meio os cortinados e, ao clarão que invade o recinto, o
esculápio vasculha o leito com o olhar. Abeira-se da cama. Fita a jovem imóvel.
Aproxima-se mais. Cauteloso pretende ouvi-la, auscultar-lhe os propósitos. Assim,
primeiramente, alisa-lhe o rosto de leve, pressiona-lhe o queixo. Por fim, sacode-a
docemente pelos ombros.

- ''Basta de sono, preguiçosa! Finges que dormes, heim? Vamos, adeso suona
mezzogiomoJ" - brinca, esforçando-se, de algum modo, por alegrá-la.

Contudo, ao erguer as peças de roupa branca, descobre, aterrorizado, manchas de
sangue que as encharcam. Tateia aparturiente, apreensivo. Num ímpeto, pesquisa-lhe
o pulso, examina-lhe o tórax e certifica-se de que a vidente já não vive mais.
Esfria-se-Ihe o corpo, o coração emudecera.

No momento em que, como amador, Balzac aborda a medicina, esta, apenas despojada
dos invólucros da antiga teoria hipocrática dos séculos precedentes, procura seu caminho.
Seria fastidioso invocar as vicissitudes pelas quais ela teve de passar durante os cinqüenta
anos que se escoam entre 1820 e 1870, antes que a grande vassourada das idéias pastorianas
viesse limpar os estábulos de Augias, trazer um pouco de ar fresco e mais método às suas
concepções.

A filosofia médica de Balzac se encontra, a "grosso modo", em alguns nomes que ele
citará desde 1831, em A Pele de Onagro, em 1832 em seu Ensaio biográfico sobre Luís
Lambert, e, em 1842, no Prefácio à Comédia Humana. Freqüentemente eles retornam sob
sua pena: "o mesmerismo" sob seu aspecto modernizado, "o magnetismo" com o "sonam
bulismo" por corolário, a "fisiognomonia" de Lavater e a "frenologia" de Gall. Nunca seria
demais insistir na enorme influência que essas teorias terão sobre ele. Balzac é como que
"obsedado" - sua correspondência o testemunha - e sua tendência a tudo exagerar nos
explica a parte quase "monstruosa" que ele lhes dará em sua obra.

Nossa história, já pela sua própria origem, está basicamente engajada em posicionamen
tos determinados ante tais teorias.

As duas sonâmbulas que nela se inserem, Carla e Constance, dotadas de faculdades cujo
exercício provocará, no enredo, aspectos preconceituosos, presenças a que se acrescenta
aind,a a de um médico como personagem essencial, irão permitir confrontos substanciais.

A página 89, "Monique fala, agora, em recorrer à conhecida feiticeira da região".
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A bela lmpéria, que já pode ser considerada sua imagem especular, busca ajuda seme
lhante: "Madame feít venir une femme soupçormée de magie"...451

Para compreendermos o apelo ao recurso, reproduziremos aqui um pequeno retrato de
Lagradna, a bruxa de O Centenário:

À l'autre coin était la sagefemme du vil/age, vieille sorciereque cumulaitavecsesfonctions
"obstétriques" le droit de dire la bonne aventure, de jeter des sorts, de nouer l'aiguillette, de
guérir avec des paroles magiques et des Jimples bien choisis.452

A reunião de tais qualidades suplantava aos olhos dos crédulos - e Balzac aí se incluía 
tudo aquilo que poderia ser feito pela ciência oficial contemporânea.

No próprio O Centenário há um diálogo entre a condessa de Béringheld e o padre de
Lunada que continua a mostrar a primazia dos recursos mágicos. Diz o padre:

si vous n'avez pas encare de postérité, ne l'attribuez qu'à vos pécbés.
~. Mon pere, fit observer la comte.ue, ne pourrait - on pas consulter de.ç gens de l'art pour

savoir s'il n'y aurait pas des moyens...
A Cf.( mou, l'effroi se peignit sur la figure de l'exjésuite.
- Ypensez·vous? lutter contre la volónté de Dieu!453

Balzac nos mostra a reação dos antípodas, mas o enredo, como no caso em questão, faz
sempre prevalecer a eficácia dos poderes ocultos.

Essa convocação de forças misteriosas, tomando, às vezes, sua forma mais vulgar, a de
procurar uma vidente, é justificada, em O Primo POrIS, quando vemos a Cibot consultar a
célebre madame Fontaine. Até aqui, nada de extraordinário. As porteiras são clientes
assíduas de cartomantes. Mas ouçamos o cuidado de Balzac em racionalizar essa visita:

o povo [escreve ele] tem instintos indeléveis.
Entre esses, aquele que se nomeia tão tolamente superstição está presente da mesma

forma no sangue do povo, quanto no espírito das pessoas superiores. Mais de um homem
de estado consulta, em Paris, cartomantes. (CouJin Pons, p. 624)

Absurdo? talvez.
"Mas, é o absurdo que condenava o vapor, que condena ainda a navegação aérea...

Predizer os acontecimentos da vida de um homem pelo aspecto de sua mão não é, para
aquele que recebeu as faculdades do vidente, um fato mais extraordinário que dizer a um
soldado que ele combaterá, a um advogado que ele falará ... Hoje, tantos fatos reconhecidos
autênticos provêm das ciências ocultas que, um dia, essas ciências serão professadas como
se professa a química e a astronomia". Adivinhar o passado ou predizer o futuro é aliás a

451 Madame fez vir uma mulher supostamente maga. (La Bel/e ImpériaMariée, p. 605.)
452 No outro canto estava a parteira do vilarejo, velha feiticeira que acumulava com suas funções

"obstétricas" o direito de ler a sone, lançar malefícios, causar impotência, curar através de
palavras mágicas e de ervas (símplices) bem escolhidas. (O Centenário, p. 64.)

453 ...se não tendes ainda posteridade, só deveis atribuí-lo avossos pecados. Meu padre, observou
acondessa, não se poderia consultar fei ticeiros parasaber se não haveria meios... A essas palavras,
o horror pintou-se na face do ex·jesuíta. - A senhora pensa nisso? lutar contra a vontade de
Deus!". (O Centenário, p. 76.)
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mesma coisa. "Se os acontecimentos passados deixaram marcas, é plausível imaginar que os
futuros têm suas raízes". Magnetismo, craniologia, fisiognomonia, "os ilustres criadores
dessas ciências... só cometeram um engano, o de todos os inventores, e que consiste em
sistematizar absolutamente fatos isolados... Um dia, a igreja católica e a filosofia moderna
se puseram de acordo com a justiça para proscrever, perseguir, ridicularizar os mistérios da
cabala, assim como os seus ad,eptos, e produziu-se uma lacuna de cem anos no domínio e
estudo das ciências ocultas". As vezes~ ora! Balzac o admite, a escroqueria acompanha "o
exercício dessa faculdade sublime". E porque, sempre segundo Balzac, esse dom só é
geralmente concedido a brutos, a espíritos incultos (Cousin Pons, pp. 625 e 628). Mas é
também aos brutos, aos incultos que Balzac atribui a maior radiação de energia".

Após esse discurso, a aristocrática Monique Barrasquié pôde formular ao marido o
pedido de conduzi-la à maga Sebastianini, sem fazer incorrer o autor em equívoco que o
comprometa... Por outro lado, a resposta do médico, fazendo dele um antípoda, dá
continuidade a essa coerência:

Florian meneia negativamente as mãos gotejantes, qual se brandisse leques,
enxuga·as na toalha eretoma àsala, reencetando a conversação de minutos antes.

- Quepode essa maga fazer que já não fizemos? - pergunta com lassidão.
Arrancada ao devaneio, Monique suspira alto, qual se despertasse.
- Contudo, desejaria tanto vê-la... Concordarás, não éFlorian? - insiste docemen

te, sem desviar os olhos do esposo, buscando provocar no rosto dele algum sinal
imediato de aquiescência.

Agarrado aos preconceitos, como de outras vezes, o médico resiste. Receia as
murmurações da província. Estudara na Capital epartilha aseveridade das opiniões
que a ciência mantém a respeíto daquilo que a cultura intelectual considera charla
tanice.

c~ Já me aventurei demais. Se me exceder, exponho-me ao ridículo, à perseguição
gratuita dos colegas intransigentes, facilmente transformo-me em objeto de proscri·
ção... Não posso constituir·me em adversário de minha própria escola, em Paris"... 
raciocina, aconselhando asi mesmo, embora oculte oenfado que oassunto lheprovoca,
bocejando discretamente.

Ouve a esposa estomagado. Entretanto, a título de ajudá·la, concorda com a
petição, a sorrir, melancólico, tentando adiar a solução do problema. (p. 89)

Não nos podemos esquecer de que a consulta a uma sonâmbula, por essa época,
implicava, indiretamente, uma adesão ao mesmerismo. Daí o nos havermos referido, mais
acima, ao magnetismo, com o sonambulismo por corolário. Ésobretudo em Ursula Mirouet
que Balzac exporá suas idéias a respeito, com o máximo de coerência.

Pelo final do século XVIII, aciência foi tão profundamente dividida pelo aparecimento
de Mesmer quanto o foi a arte pelo de Glück. Após ter "reencontrado" o magnetismo,
Mesmerveio àFrança, onde desde tempos imemoriais os inventores acorrem para fazerem
legitimar suas descobertas. A França, graças à sua linguagem clara, é, de cena forma, a
trombeta do mundo.

- Se a homeopatia chegasse a Paris, estaria salva, dizia Hahnemann.
- Ide à França, dizia M. de Metternick a Gall, e se aí caçoarem de vossas medidas de

crânio, sereis ilustre.
Mesmer teve pois adeptos e antagonistas tão ardentes quanto os piccinistas contra os

gluckistas. A França sábia se emocionou, um debate solene se inaugurou.
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Balzac não inventa! Em 1825, de fato, a Academia de Medicina acabava de recolocar em
discussão a questão do magnetismo, encarregando uma de suas comissões de uma enquete
sobre esse espinhoso assunto. Ela o discutiu gravemente, durante doze anos, de 1825 a 1837,
sem que jorrasse alguma luz dessas discussões, por vezeS tumultuadas.

Algumas pessoas direitas desprovidas de um sistema, convencidas por fatos conscien
ciosamente estudados, perseveraram na doutrina de Mesmer que reconhece no homem a
existência de uma" influência penetrante, dominadora, de indivíduo a indivíduo", posta
em ação pela "vontade", curativa pela abundância de fluido e cuja conjugação constitui
um duelo entre duas vontades; entre um mal a curar e o "querer" se curar. Os fenômenos
do sonambulismo se deveram a M.M. de Puységur e Deleuze; mas a Revolução impôs uma
pausa a essas descobertas que deu ganho de causa aos doutos eaos irônicos. Entre o pequeno
nllmero dos crentes se acharam alguns médicos. Esses dissidentes foram, até a morte,
perseguidos por seus confrades. O respeitável corpo médico de Paris deflagrou contra os
mesmerianos os rigores das guerras religiosas, e foi tão cruel em seu ódio contra eles quanto
era possível sê-lo nesses tempos de tolerância voltairiana. Os doutores ortodoxos recusa
vam examinar com os doutores que se mantinham na heresia mesmeriana. Em 1820, esses
pretensos heresiarcas eram ainda objeto dessa proscrição surda.454

Não é outra a ortodoxia do médico carcassonense, construída sobre os mesmos receios,
traduzida com terminologia idêntica ("objeto de proscrição") e racionalizada através dos
mesmos anseios de fidelidade à escola de Paris.

Esse clima de intransigência continua a ser-nos reproduzido nas reuniões espirituais em
casa das Lajarriges:

Os comunicantes solicitam seja trazido oconcurso de mais alguém ao grupo e,fiel
aos seus arejados princípios, a Sra. lAjarrige não hesita em admitir uma honesta
ser·vidora (la casa. Evita·se, porém, ageneralização de qualquercomentário, suscetível
de acarretarprejuízos à honorabilidade do clínico eà harmonia das reuniões que se
guardam em caráter íntimo. O médico não é capaz, por enquanto, de arrostar com
opragmatismo da classe ou dearriscar-sejunto àmassasupersticiosa, demasiadamente
apegada à fé tradicional, embora o avultado número de ateus e liwes-pensadores
confessos entre as famílias exponenciais do Departamento. (pp. 193/4)

Mesmo a estatística concernente ao ateísmo vigente é historicamente bem fundamenta
da: "Visitando a Lorraine e o Midi, um alemão aí observa que os camponeses consideram a
missa como uma simples distração".455

Outra observação, a de Lacuée, em L'íle·de·France:

As necessidades do povo [escreve ele] parecem se limitar nesse momento a um
espetáculo vão, o das cerimônias; ir à missa, ao sermão, às vésperas, tudo bem; mas se
confessar, comungar, jejuar, abster-se de carne, não é comum. Seria preferível sinos sem
padre que padres sem sinos.456

454 CHVoI. V,p. 61, UM.
455 Citado por J. Robiquet, op. cit., p.50.
456 Citado por J. Robiquet, op. cit., p.50, Archives nationales, pp. 3144 e 4145.
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No capítulo XL, "Considerações sobre livros", prosseguem os discursos sobre magne
tismo:

NA QUINTA·FEIRA seguinte, à noite, Florian e Monique voltam à residência
das Lajarriges. Nessa ocasião lhes émostrado oretrato do chefe dafàmília eabiblioteca
por ele constituída. O médico, amigofiel dos livros, surpreso anteaqualidade daqueles
que aí encontra, vê aumentar o seu apreço pelas senhoras. Toma de empréstimo um
volume azul que contém o Arcana Coelestía, de Swedenborg. Mal voltando à casa,
põe-se a ler com interesse que não diminui até as últimaspáginas, percorrendo com o
vidente sueco a multíplicidadedosplanos astrais.

Noutro encontro, a Sra. Lajarrige oferece ao clínico e àesposa velhos números dos
c~ rquivos de Magnetismo Animal", do barão d'Hénin de Cuvilfers edo "L'Hermes",
que estuda o mesmo tema: - "Este saiu apúblico no verão passado". - A dama exibe
um exemplar de "O Propagador do Magnetismo animal". - Embora o mesmerismo
sofra acerbas críticas de sábios, céticos e religiosos diversos é, incontestavelmente, uma
idéia que avança.

- Admite a senhora que as doutrinas promanadas dos espíritos se difundirão tão
depressa quanto as do magnetismo de Deleuze e de Puységur? (pp. 191/2)

Coincidentemente, são esses dois últimos autores os mesmos que Balzac coloca em relevo
em Ursula Mirouet, justamente no trecho já citado acima.

Alguns capítulos adiante, completa-se o discurso no qual se patenteia ainda o posiciona
mento do dr. Barrasquié:

O Médico ainda não admite francamente o auxílio magnético da imposição de
mãos sobre os doentes que desmaiam, conquanto assevere;n eles alcançar, com isso,
significativa melhoria, quando não seja a cura completa. E que Florian não consegue
desvencilhar-se, de todo, dos preconceitos científicos. Não se sente à vontade com as
operações hipnóticas tendentes a aproximá-lo de Anton Mesmer. Ainda assim, não
obstante patenteie a sua idiossincrasia por todas as fórmulas terapêuticas suscetíveis
de catalogação no charlatanismo, prestigía os métodos de aliviar adotados pelas
entidades, reconhecido à vida nova eà nova confiança que elas, de modo inequívoco,
lhe implantam na alma. (pp. 202/203)

A bem dizer, em lugar de perseguir, explica-nos Balzac algumas páginas adiante do
mesmo romance, Úrsula Mirouet,

.(...] a Academia de Medicina e a Academia das Ciências estouravam de riso classifi
cando os fatos magnéticos entre as surpresas de Comus,457 de Comte,458 de

457 Comus: pseudônimo de um famoso escamoteador do começo do século XIX, cujo verdadeiro
nome se ignora. Entre suas exibições mais admiráveis, cita-se a do "copo de vinho", cujo
conteúdo, derran1ado sobre os espectadores, se transformava em pétalas de rosa. (CH VaI. V, p.
63 UM)

458 Comte: Apollinaire Comte (1788-1895), conhecido prestidigitador e ventríloquo. Seus truques
mais sensacionais fornecem o assunto de um livro publicado em 1816: Viagens e CenasAnedóticas
do Sr. Comte. (CH Vol. V, p. 63 UM)



372 Osmar Ramos Filho

BOSCO,459 no malabarismo, na prestidigitação e no que se denomina a física recreativa.

Após o afastamento do dr. Minoret (o bom padrinho de Ursula Mirouet), em Nemours,
"a ciência dos fluidos imponderáveis", único nome que convém ao magnetismo, tão
estreitamente ligada, pela natureza de seus fenômenos, à luz e à eletricidade, fazia imensos
progressos, apesar das contÍnuas ridicularizações da Ciência parisiense. A "frenologia" e a
"fisiognomonia" ,460 a ciência de Gall e a de Lavater, "que são gêmeas", demonstravam, aos
olhos de mais de um fisiologista, as marcas do fluido inapreensível, base dos fenômenos da
vontade humana e de onde resultam as paixões.

Enfim, os fatos magnéticos, os milagres do sonambulismo, os da adivinhação e do
êxtase, que permitem penetrar no mundo espiritual, acumulavam-se.

A estranha história das aparições do agricultor Martin,461 tão bem constatadas, e a
entrevista desse camponês com Luiz XVIII; o conhecimento das relações de Swedenborg
com os mortos, tão seriamente estabelecido na Alemanha; as descrições de Walter Scott
sobre os efeitos da vidência; o exercício das prodigiosas faculdades de alguns ledores da
sorte, que confundem numa única ciência a quiromancia, a cartomancia e a horoscopia;
os fatos da catalepsia e os da ativação das propriedades do diafragma por certas afecções
mórbidas: esses fenômenos, pelo menos curiosos, todos emanados da mesma fonte,
solapavam muitas dúvidas, levavam os mais indiferentes para o terreno das experiências.
(CH VaI. V, p. 62 - UM)

Conhece-se a seqüência. Em 1829, o doutor Buvard convida seu amigo Minoret a assistir
a uma sessão de sonambulismo. No decorrer desta, adormecida por "um grande sweden
borguiano" de passagem por Paris, uma vidente extra-lúcida dá a relação exata dos fatos e
gestos que, no mesmo instante, Ursula Mirouet executa em Nemours. Ela converte o
incrédulo, simultaneamente, ao sonambulismo, ao magnetismo e mesmo ao catolicismo.

De maneira mais sintética, em um discurso equivalente ao.do narrador balzaquiano,
Mme. Lajarrige procura iniciar o Minoret de nossa história nas mesmas crenças, quando
será ainda citado o exemplo do camponês.

Passemos ao texto:

459 Bosco: Bartolomeo Bosco (1793-1862), famoso prestidigitador; seu truque mais célebre foi a
reprodução, em Nápoles, do milagre de são Januário (ebulição do sangue em presença dos fiéis).
(CH VaI. V, p. 63 UM)

460 A frenologia é a doutrina, desenvolvida por Gall, segundo a qual as faculdades e os instintos
teriam sua sede em pontos determinados do encéfalo, de forma que se lhes poderia determinar
a existência e o desenvolvimento no indivíduo vivo, segundo as saliências correspondentes do
crânio. - A fisiognomonia é a arte, cultivada desde a Antiguidade e renovada por Lavater, de
conhecer o homem pela interpretação de sua fisionomia, estudando-se, um por um, os "sinais"
do rosto. Balzac aplicava amplamente, nos retratos de suas personagens, os ensinamentos dessas
duas "ciências". (CH VaI. V, p. 62 UM)

461 As aparições do agricultor Martin: alusão a um caso célebre do começo do século XIX. Por
volta de 1816, um camponês de Gallardon, de nome Manin, pretendeu ter recebido mensagens
misteriosas para o rei Luíz XVIII. Depois de haver sido aprisionado num hospício, conseguiu
obter uma audiência do rei, após a qual foi posto em liberdade. (CH Vol. V, p. 62 UM)
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- Cremos que os ensinos dos espíritos serão aceitos de igual modo. São eles muito
mais importantespara os destinos da Humanidade, preparada no decorrer de quase
dois milênios de filosofia cristã para receber diretamente a palawa do Mundo
Invisível. Mas, talvez por isso mesmo, pela imensa importância que expressa, a idéia
da sobrevivência pedirá muito mais abnegação para ser difundida. Aliás, contei-vos
o caso do camponês Martin. Por haver recebido mensagens do Além foi chamado
insano e trancafiado no hospício 462 Melhor destino não aguarda os trabalhadores
da causa. A luta apenas se inicia Se lembrarmos o rastro defogueiras acesas apartir
do martírio de Jeanne D'Arc, compreenderemos melhor o montante de sacrifícios a
seremfeitos. Mesmo assim, cresce cacla vez maisa legião de criaturas assinaladaspelas
faculdades de interpretar os espíritos, dos que enxergam além da morte...

Pelas leituras de Wier, de Gence e outros, pelas comunicações do Invisível e as
palestras esclarecedoras da Sra. Coralie, profUndamente instruída nosfatos do mago
netismo edas manifestações espirituais, Florian se atualiza no assunto. Reconhece que
Esquirol tinha razão ao libertar os alienados, dentre os quais vê, agora, extenso
número de perseguidos por espíritos conturbados. (p. 192)

Jan Wier, cognominado píscínaríus, médico belga, nasceu em 1515. Seu grande mérito,
como se pode ler na BíographíeMédicale, é ter combatido os preconceitos de sua época com
as armas da razão. Ele se propôs, sobretudo, desmascarar as horríveis mentiras daquilo que
se atribuía aos pretensos feiticeiros, e mostrar a pavorosa crueldade dos tratamentos que se
lhes infligia ... As possessas, segundo ele, eram, em sua maior parte, mulheres histéricas ou
melancólicas, de espírito alienado. O romancista irá mencioná-lo várias vezes em Seráfita,
às páginas 162/163 e 198/199. (CH VoI. XVIII, Ser)

Balzac acompanhava sua mãe àcasa de Chambellan, antigo agente dos hospitais militares
e que se tornou magnetizador, domiciliado à rua Saint-Honoré, exatamente como o
swedenborguiano de Ursula MírOuet. Essas visitas, acrescenta-nos Madeleine Fargeaud, de
quem tomamos a informação, estendiam-se a outros magnetizadores e espiritualistas. O elo
entre o magnetismo e o misticismo não é, aliás, de forma alguma exclusivo de Mme. Balzac
e seu filho. Deleuze, Georget, e vários outros, tinham sido conduzidos ao cristianismo pelo
magnetismo. Em La Veríté du Magnetísme ProU'vée par les Faíts, "extrato das notas e dos
papéis de Madame Alina d'Eldir, nascida no Industão, por um amigo da verdade", o autor,
sem dúvida Gence, declara: "O magnetismo está longe de prejudicar as idéias religiosas: ele
conduz sempre ao espiritualismo, o que não é de se estranhar pois 'o magnetismo desapega
a alma dos sentidos e faz admirar as maravilhas do criador"'.

Gence,463 autor de uma biografia de Saint Martin, publicada em 1824, é, portanto, de
enorme atualidade na citação da personagem, uma vez que estamos nos últimos meses do
ano de 1825. Balzac irá citá-lo em Luís Lambert, juntamente com o "filósofo desconhecido"
(Saint Martin).

462 Acha-se àpágina 182 o texto correspondente, que aqui reproduzimos: "A anfitriã acompanhara
de perto, em solteira, o famoso caso das aparições do camponês Manin que, em Gallardon,
recebera comunicações dos espíritos, dirigidas ao Rei. Aprisionaram-no num hospício, mas Luís
XVIII, ouvindo falar do caso, recebeu-o em audiência. Foi, em seguida, posto em liberdade. Não
tem sido agradável o caminho dos vanguardeiros da revelação espiritual!"

463 de Gence: ]ean-Baptiste-Modeste (1755-1840).
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Em nosso texto, sua presença possui outra significação, pois foi ele quem, após trinta
anos de trabalho assíduo, reunindo manuscritos e recolhendo variantes na Flândria e na
Itália, traduziu do latim a Imitation de jésus-Christ, obra que, como já vimos, inspirou a
Balzac a concepção de O Médico Rural.

O terceiro e último autor da menção de Mme. Coralie é Esquirol,464 que pode ser visto
em O Ilustre Gaudissart (CH VoI. VI, p. 258 IG), e como o clínico de Luís Lambert, no
romance do mesmo nome (CH VoI. XVII, p. 90, LL).

>,

Num salão parisiense, o poeta Raul Nathan, uma das personagens de Uma Filha de Eva,
olha na direção de Mme. de Vandenesse, como "magnetizado por seu pensamento".
Magnetismo, o fascínio que exerce em Os Dois Encontros o "Capitão Parisiense" sobre a
família de Aiglemont, e que arranca das mãos do general a pistola que ele apontava para o
criminoso Magnético, o olhar de Filipe Brideau, "que empalidece os imbecis", como o
de Vautrin, ."friamente fascinador, que certos homens eminentemente magnéticos têm o
dom de lançar e que, diz-se, acalma os loucos furiosos nos asilos de alienados". Ele é a causa
do amor à primeira vista de Ursula Mirouet por Salviniano de Portenduere e o doutor
Horácio Bianchon, da Academia de Medicina, crê nisso, inabalavelmente. Lembremo-nos,
no começo de A Interdição, da conversa que ele tem com seu tio Popinot, sobre a
"possessão". O velho juiz permanecerá, entretanto, bastante cético. Esse "admirável mag
netismo, ainda negado", irá atrair invencivelmente Jacques Brigaut em socorro a Pierrette.
E como, "nas circunstâncias supremas nossos órgãos têm um poder incalculável", não
devemos nos espantar de que a frágil condessa de Sérisy, ao anúncio do suicídio de seu amante
Luciano de Rubempré, "quebre como palha uma das barras de ferro do guichê da Concier
gerie" .

Não se deixando surpreender, após haver, de maneira inapreensível, teorizado a respeito,
o autor mediúnico irá disseminar essa teoria por diversas passagens do romance, atribuindo,
igua~mente,magnetismo a várias personagens.

A página 148, a escolhida é Rossellane, em sua primeira entrevista com o médico:

Estatelado de assombro, analisa a cliente inesperada de cujos olhos buliçosos
espocam fagulhas magnéticas de ódio esarcasmo, que lhe fazem lembrar sementes de
incêndio a lhe rebentarem no cérebro, comburindo-lhe as forças.

No diário de Constance, àpágina 228, registro de julho, 18, quando ela tece considerações
sobre as modulações da voz de Renet: "Há magnetismo enternecedor nas sílabas que lhe
nascem dos lábios com escalas de beleza intraduzível"

464 Dr. Esquiro!; Jean-Etienne Dominique (1772-1840), médico francês, um dos fundadores da
psiquiatria moderna, diretor do hospício de Charenton. Em suas obras, apontou os abusos do
regime bárbaro, infligido, naquela época, aos alienados, ensinando que eles também são doentes
que precisanl de tratanlento adequado e não de coerção.
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E Rossellane, em seu primeiro encontro com Renet, envolve-o "num olhar de labareda";
ele "segue-lhe os movimentos, embasbacado pela fulgurante e magnética personalidade". (pp.
232/233)

Quando ela decide fugir com o jovem vinhateiro para Paris, é a seguinte a resposta do
narrador àseqüência de seus argumentos: "Tanto encorajamento lhe dissipa os receios, ele se
empolga. Magnetizado, cede". (p. 273)

Consciente do papel considerável que desempenha o médico na sociedade, Balzac o
fará intervir repetidas vezes em sua obra.

Entre as duas mil quinhentas e quarenta e três personagens que, sem contar os
anônimos, se agitam na Comédia Humana e que ele faz movimentar a seu bel prazer,
contam-se com efeito sessenta e três atores mais ou menos ligados à medicina. A grande
maioria deles não constitui o que o erudito americano Canfield chama "personagens
reaparecemes" . Desempenham na ação um papel bastante apagado só intervindo em uma
obra determinada - cada cidade tem, naturalmente, seu ou seus médicos -, eles aparecem
no decorrer do enredo, quando se faz sentir sua necessidade, para desaparecer em seguida
nos bastidores sem que se ouça mais falar neles.

Duas grandes imagens de médicos dominam a Comédia Humana e nela reaparecem
freqüentemente: as do grande cirurgião Desplein e de seu ilustre sectário, Horace Bian
chon. Eles desempenham, aí, o papel do especialista de nossos dias. Seu valor profissional
e alta probidade são reconhecidos de todos, e é a eles que apelam, em um caso urgente, tal
ou tal prático.

o grande cirurgião da psicografia é o barão Jean-Dominique Larrey(1766-1842), cirur
gião chefe do exército de Napoleão, célebre por sua abnegação e caridade. No enredo, é ele
o objeto da visita mais importante que Florian, seu apaixonado admirador, pretende realizar
em Paris, traçando "o propósito de retornar à Escola de Medicina em que se diplomara".
"Tem fome de conferências, aulas e conversações que lhe atualizem obrigações e conheci
mentos". (p. 220/221)

A cronologia assinala-nos junho de 1827, quando Larrey contava 61 anos de idade. Essa
menção é justificada no confronto com a obra de Balzac, que, igualmente, o cita em seu
romance Ursula Mirouet:

Minoret, cuja partida foi muito lamentada em seu bairro, era um dos homens mais
filantropos de Paris e, como Larrey, mantinha um profundo segredo sobre seus atos de
beneficência. (CH VaI. V, p. 30/31 UM)

Contudo, o especialista é Fluchieu, introduzido no enredo por Monique, quando,
enciumada, sugere a Florian enviar Rossellane a esse facultativo:

Podes confiá-la a Fluchieu. Não dizes que se trata de uma enferma de ner·vos?
Fluchieu especializou-se em Viena exatamente nisso. Tu mesmo oreconheces maisapto
do que tu para essa diagnose e esse tratamento. (p. 214)

Às páginas 286/287, ser-nos-á fornecido ligeiro retrato incluindo alguns dados biográfi
cos, quando o veremos no pleno exercício da profissão:

{..j Palame, esbaforida, desce as escadas a correr.
Cruza com Andres e o médico Fluchieu, parisiense de Bievre, há muitos anos

radicado na cidade. Fluchieu poreja suor, apressurado que se encontra, apoiando-se à
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bengala de marfim; os calções ondulam em tomo das pernas magras, como·se
estivessem sob a ação de um pé de vento.

Saúda com gravidade as senhoras, colhe um frasco de éter na valiseprofissional e
obriga Mme. Barrasquié a aspirá-lo. Divide cuidados entre ela e o doente, adminis
trando tisanas ecalmantes. Transcorrem minutos, as densassobrancelhas de Fluchieu,
ligadas sobre afronte escampa, retorcem-se de preocupação; sob as bolsas dos olhos, as
vigílias de longos anos lhe traçam no rosto a geografia da experiência.

01
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o vale do Bievre é muito conceituado na Comédia Humana, e em O Baile de Sceaux,
veremos ser ele habitado por alguns artistas que viajaram, estrangeiros, pessoas de gosto
exigente, e mulheres bonitas a quem igualmente não falta gosto. (CH VaI. I, p. 105 BS) Seu
nome é o subtítulo do capítulo que constitui a quarta parte de A MuOJer de Trinta Anos
(CH VaI. 11I, p. 604, M30)

Diz-nos Bertault que, desde os seus primeiros romances, Balzac anotava cuidadosamente
as modas ultrapassadas de vestir, os acessórios da vestimenta, os usos, os objetos, sobrevi
vências do "século anterior", que fazem parecer estranhos ou cômicos, em um mundo
evol}lído, os velhos ou os originais, que permaneceram fiéis às modas e antigas maneiras. 465

E o caso da vestimenta do "neurologista", que n~o é, aliás, no romance, a única
personagem a enquadrar-se nessa observação do crítico. A página 83, registramos Espitalier
exibindo sua "casaca em cauda de bacalhau".

Em O Gabinete das Antiguidades, vamos surpreender du Guénic "em plena Restaura
ção, vestido ainda com calções à francesa". 466

Em A Musa do Departamento, Balzac chega a precisar uma data, dizendo-nos que o sr.
de la Baudraye "Conservou os calções curtos até 1824". (CH VoI. VI, p. 298 MD)

Portanto, Fluchieu, estando na província,. permite-se estender essa moda até 1827.
Entretanto o mais balzaquiano da informação é a imagem que aveicula: o nosso primeiro

exemplo é de uma personagem de O Pai Goriot, o sr. Poiret, que se encontra em uma
alameda do Jardim das Plantas,467 local de onde se tem, segundo a descrição de Balzac, em
A Mulher de Trinta Anos, a melhor perspectiva do vale do Bievre: "a bengala com castão
de marfim amarelado, deixando flutuar as abas enrugadas da sobrecasaca que ocultavam uns
calções quase vazios e pernas metidas em meias azuis que tremiam como as d'um ébrio"
(CH VoI. IV, p. 23 PG)

Há em Sarrasine um misterioso velho assim descrito: "Vestia calções de seda preta que
flutuavam em torno de suas coxas descarnadas descrevendo pregas como uma vela abatida.
Um anatomista teria reconhecido, à primeira vista, os sintomas de uma pavorosa tísica nas
frágeis pernas que sustentavam aquele corpo esquisito". (CHVoI. IX, p. 565 S)

Dessa indiscrição provocada pelo vento será vítima também a srta. Armanda, "cujas
curvas eram às vezes reveladas por um pé de vento". (CH VoI. VI, p. 559 Ga)

465 Philippe Bertault, op. cit., p. 65.
466 Cabinet des Antiques, p. 364, Balzac et Son Monde, Félicien Marceau, p. 383.
467 Jardin des Plantes - Trata-se do Muséum, nome oficial, e correto, dado pela Convenção em 1794.

Destinado originalmente às plantas medicinais, abarcou depois espécimes dos três reinos da
natureza.
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Fluchieu poderá, agora, ser examinado como profissional. Ele irá atender, em primeiro
lugar, Monique, que, ao ouvir as confissões do marido agonizante, rolara desacordada aos
pés do leito. Obriga-a a aspirar um frasco de éter, e passa a dividir cuidados entre ela e o
doente.

Essa terapêutica é prática consagrada. Ao ouvir do dr. Minoret um último fragmento de
frase, confessando ao tabelião que não venderia seus títulos para tirar Saviniano da prisão,
Ursula caiu quase desfalecida. O médico...

Conduziu a afilhada para uma imensa poltrona do tempo de Luiz XV, que se achava
no seu gabinete, tirou um frasco de éter do meio de sua farmácia e a fez respirá-lo. (CH
VaI. V, p. 89 UM)

Ao voltar a si de um desmaio, logo no início da novela A Bolsa, o pintor Hipólito
Schinrier "Sentiu na testa um lenço e reconheceu, não obstante o olor particular dos ateliês,
o cheiro forte do éter, que sem dúvida fora usado para o tirar de seu desmaio." (CH Vol. I,
p. 327 Bo)

"- Vá ver se encontra éter - disse a Sra. Vauquer à Srta. Michonneau", isso, para reanimar
Vautrin, depois de havê-lo feito ingerir uma poção que o fizera dormir profundamente. O
romance é O Pai Goriot. (CH Vol. IV, p. 161 PG)

O retrato termina com a linguagem fisiológica de duas densas sobrancelhas. Já à página
101, veremos Florian "Franzindo as sobrancelhas" ante a versão da tragédia de Jules, no
episódio da consulta espiritual. Em Fluchieu, esse detalhe é-nos descrito pormenorizada
mente: "densas, ligadas sobre a fronte escampa". Tal característica é atribuída a Natália, de
O Contrato de Casamento: "Suas sobrancelhas se uniam e, segundo os observadores, esse
traço indica tendência à inveja".

Logo em seguida, na continuidade da frase, Balzac estabelece nuances: "A inveja nas
pessoas superiores torna-se emulação, gera grandes coisas; a dos espíritos mesquinhos
transforma-se em ódio". (CH VaI. IV, p. 409 Cc)

Em de Marsay, de A Menina dos Olhos de Ouro, "quando se unem, lhe dão um ar de
dureza". (CH VoI. VIII, p. 276 Moa)

Mas o autor especifica-nos que, em Fluchieu, elas se retorcem de preocupação. Le
Chasteau d'Azay, um dos contos droláticos, assinala-nos que esse hábito de retorcer as
sobrancelhas era próprio do falecido rei Luís XI.468

Contudo, a expressão atribuída ao neurologista reflete-se, com maior exatidão, na de
madame Claes, pelo dramático que ambas encerram: ..."enrugou-Ihe a fronte morena, entre
as sobrancelhas, junto àquela linha cavada pela freqüente expressão de sentimentos extre
mos". (CH Vol. XV, p. 489 PA)

o estilo de Balzac émuitas vezes envolvido de expressões tomadas àlinguagemmédica.
Ele nos fala do facies de Cesar Bironeau, do "pmrido" de uma jogada de trinta-e-quarenta,

468 Les Contes Drolatiques, p. 270.



378 Osmar Ramos Filho

das "exostoses" da vida parisiense. As necessidades da civilização, escreve ele, "ossificam"
certas fibras do coração e formam" calus" sobre"certas membranas". No célebre começo
de Ferragus, ele nos mostra cada homem, cada fragmento de casa, "lobo do tecido celular"
dessa grande cortesã: Paris; Para pintar o fracasso de Georges Marest, em Uma estréia na
ViM, assim ele se exprime: "Georges aparecia nessa hora matinal vestido de terno em vez
de redingote, "diagnóstico" de uma verdadeira miséria.

A temática da psicografia, focalizando, de maneira tão pr6xima, a vida de um médico,
ainda mais justificaria a incidência de tais expressões.

O facies de Cesar Birotteau é o mesmo facies, "precursor da agonia", de Florian, (p. 304).
A extorsão que sofre, continua, de sua filha Rossellane, ganha "o aspecto de sangria

mortal". (p. 169)
Para falar-nos da chuva entre as escamas das ard6sias, ele nos dirá que ela "escoacha em

gargarejos pelas bocas-declobo sobre o pátio". (pp. 214/215).
As mensagens espirituais recebidas em casa das Lajarrige são comparadas a "balsâmicas

duchas". (p. 194)
"Cortado de rugas rfgidas", o rosto de Bigorre "parece quizilento". (p. 133)
E, como o de Georges Marest, o fracasso de Florian deixa-se diagnosticar pela indumen

tária: "Sempre de chinelos vermelhos469 e roupão entreaberto, já não se barbeia todos os
dias; cresce-lhe a barba hirsuta, seus cabelos ignoram os cuidados do pente". (p. 269)

As ambições de Balzac não se circunscrevem apenas ao uso de expressões médicas.
Muitas vezes ele ousa recriar uma fisiologia particular. É o caso por e;cemplo de sua
concepção do funcionamento do cérebro e sua emanação: "a vontade". E sobretudo de
Gall que ele parece tomar de empréstimo essa visão temerária.

Para a moderna psicologia, ela constitui apenas um dos elementos do caráter. Mas,
para Balzac, é uma "força natural", é "a própria essência da vida psíquica", "semelhante
ao vapor" ... ou à eletricidade e ele lhe atribui, em determinados seres, um poder quase
ilimitado.

Ele considera o cérebro humano como uma espécie de vasto condensador elétrico onde
pouco a pouco se acumula uma certa quantidade de "fluido vital". Esse poder posto assim
àsua disposição, o homem pode utilizá-lo segundo suas necess~dades, em paixões, emoções,
ou ainda pela produção de obras artísticas ou intelectuais. E-lhe facultado ao contrário
deixá-lo acumular-se, concentrar-se em si mesmo para utilizar em momento propício com
um poder tanto mais forte quanto maiores as reservas de energia acumuladas. Para Balzac,
- e é uma de suas idéias mais caras, - a duração de nossa vida é "condicionada" pelo uso
mais ou menos imoderado que fazemos de nossos sentiçlos e de nossas forças espirituais:
quanto mais precoce é o desgaste, mais curta é a vida. E a causa da morte prematura de
Luís Lambert, por oposição ao idiota que viverá até os cem anos, é sobreUido o tema bem
conhecido do encolhimento progressivo da pele de onagro.

469 Apesar de não desconhecermos a fixação de Balzac nas cores, achamos estranha a escolha do
vermelho. Entretanto, André Maurois nos mostrou a preferência do romancista, que os possuía
damesma cor, em marroquim bordado a ouro. (Op. cit., p. 260.) ConUido, quem melhor justifica
a opção mediúnica é Braulard, personagem de Ilusões PerdiMs: "envergava um casacão gris, calças
da mesma cor e.chinelas vermelhas, tal como um médico ou um procurador judicial". (CH VoI.
VII, p. 300 IP)
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Tanto o trabalho de luto de Monique como a depressão de Florian podem ser compreen
didos dentro dessa concepção de usura energética. Antecipando~nos a descrições pormeno
rizadas, selecionamos alguns momentos para ilustrar essa teoria, através da progressiva
depressão causada ao dr. Barrasquié pelos contínuos conflitos emocionais trazidos pela filha.
Por ocasião da primeira entrevista, quando ela se identifica,

As palavras ouvidas estalam no cérebro do interlocutor por fàíscas elétricas. O
sorriso lhe esmorece na fàce. Correm-lhe ondas de fogo e gelo pelo corpo efeixes de
idéias contraditórias se lhe emaranham na cabeça. (p. 144) .

Quando compreende a chantagem de que está sendo vÍtima, ele, "Estatelado de assom
bro, analisa a cliente inesperada de cujos olhos buliçosos espocam fagulhas magnéticas de
ódio e sarcasmo, que lhe fazem lembrar sementes de incêndio a lhe rebentarem no cérebro,
comburindo-lhe as forças." (p. 148)

Uma seqüência de exemplos permitirá avaliar a propriedade dos nossos:
O primeiro que destacamos é de Melmoih Apazíguado, numa ceria em que ele se dirige

a Castanier,

[00.] com uma voz que se comunicou às fibras do caixa e atingiu-as todas com uma
violência comparável àde uma descarga elétrica. [Castanier] foisacudidó por uma espécie
de tremor convulso ao ver os raios vermelhos que saíam dos olhos daquele homem... (CH
VoI. XV, p. 272, Mel)

Em Esplendores eMisérias das Cortesâs, veremos "Jacques Collin, com o cérebro como
que incendiado pela loucura", após o monólogo de três horas no qual ele imaginava, na

.Conciergerie, os riscos que iria correr o seu pupilo Luciano. (CH VoI. IX, p. 378 Emc)
Imagens refletindo emoções vividas são obtidas geralmente pelo emprego de metáforas

mais ou menos constantes, às quais é delegada a função de traduzir um sintoma, o que é
válido para ambos os autores.

Temos disso um exemplo exaustivo, o martelo.

Embora a oponente implacável silencie por momentos, ouve, na consciência,
palavras fàntásticas que lhe ocupam a cabeça a se expressarem por vibrações ribom
bantes de camartelo descomunal. (p. 149)

Asia, a comparsa de JacquesCollin, em Esplendores e Misérias das Cortesâs, "deixou
Peyrade num estado de fazer dó; cada palavra fora para ele como que um golpe de marreta".
(CH VoI. IX, p. 234, Emc) .

Monique, "Vezes e vezes desabafava-se junto à paciência do esposo, martelava recorda
ções"... (p. 74)

"Francine, dando aos sons roucos e guturais da voz uma sinistra expressão de reprimenda
e martelando cada palavra"... (CH VoI. XII, p. 425, Bret 1799)

Florian, sufocado pelo dilema, "Ouve as batidas do coração como se fossem marteladas,
superpondo-se aos demais sons". (p. 131) "A muda censura da companheira atinge-o qual
martelada". (p. 207)

Brígida, personagem de Os Pequenos Burgueses, "era um desses caracteres que, sob o
martelo da adversidade, se retraem, tornam-se densos, compactos e de uma grande resistên
cia, para não dizer inflexíveis". (CH VoI. XI, p. 351, Bur)
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Florian, lendo a censura no rosto da esposa, "Vê-se entre o malho e a bigorna" ... (p. 209)
Goulard, o sub-prefeito de O Deputado de Areis que ambiciona tornar-se prefeito, alerta

Olivério Vinet: "não devemos mostrar que nos ocupamos de eleições, pois estamos metidos
entre a bigorna e o martelo." (CH VoI. XII, p. 283 DA)

Ao se dar conta de que Renet percebeu sua armadilha, Rossellane permanece estática de
aparvalhamento: "Um martelo de fogo percute-lhe a cabeça:

- "Ele percebeu, adivinhou! Ele sabe... ele sabe..." (p. 296)
Aqui a gênese parece estar no romance Outro Estudo de Mulher: - "O pensamento,

usado como um martelo, quer pela criança que sai do colégio, quer pelo jornalista obscuro,
demoliu a magnificência do estado social- disse o Conde de Vandenesse". (VoI. IV, p. 528
Oem)

Além de colocar receitas de benzedeiras na boca de suas personagens e lhes administrar
toda uma tradicional medicina doméstica, Balzac acaba por proclamar produtos populares
da farmacopéia contemporânea.

No capo XXII,

MAR GOTapresta um guardanapo embebído em vinagrearomátíco, queFlorían
adere às narinas de Fondanaíche. Assentam-lhe na fronte, que se descolora em
camarinhas de suor, um emplasto revígorante. Alguém borrifa·lhe o rosto com
aspersões de água fresca. (p. 108)

A primeira providência já era prescrita na obra da juventude. EmArmetteet le Crímínel,
o tenente Vernyct tentando reanimar Jeanneton: "puís a'vec de l'eau, du 'vinaigre, il essaya
de la faire revenir tout a fair" .470

Diz-nos a 'Enciclopédia' que esse vinagre é realmente medicinal, e os farmacêuticos de
então o receitavam, e dá-nos um pequeno e interessante histórico: "Em 1804, um vinagreira
inventou um vinagre ao qual deu o nome de vinagre medicinal por lembrar a mostarda
medicinal aromática de que era inventor, e que gozava de grande voga há mais de trinta
anos. Esse vinagre, cuja reputação foi universal durante vários-anos, está hoje em dia bastante
esquecido".471

Portanto, ressuscitando-lhe o uso, Fondanaiche confere-lhe ainda atualidade, uma vez
que estamos em abril de 1805.

As aspersões de água fresca borrifam rostos conhecidos. O da senhora Hulot: "Sais
violentos, água fresca, todos os recursos comuns que lhe foram prodigalizados chamaram a
baronesa à vida". (CH VaI. X, p. 339, Be)

Em A Solteirona, "Du Bousquier jogou com brutalidade gotas d'água no rosto da Srta.
Cormon; e no busto que se esparramou como uma inundação do rio Loire". (CH VaI. VI,
p. 517, Solt)

470 ...depois, com água, vinagre, ele tentou reanimá-la rapidamente. (p. 360.)
471 GDUL XIXe S. - 1866/76, Verbete Vinaigre.
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Pechina irá"recuperar os sentidos com uma efusão de água fria". (CH VaI. XIII, p. 159,
Camp)

Ainda no mesmo capítulo, a medicação administrada ao ex-furriel é complementada com
a "água de melissa" que Margot fora buscar. (p. 110) A melissa é uma poção calmante, de
composição complexa, e sua indicação nas tonteiras e desmaios está igualmente consignada
no verbete "Mélisse" do Grand Dictiormaire. Balzac prescreve-a e emprega, aliás, águas
variadas:

Para o desmaio de Cecília, ele utiliza a água de estrela do mar. (CH VoI. X, p. 493, PP)
Já em Os Comediantes Sem oSaberem a água é ade Botot, especificada em nota de rodapé

como "água balsâmica", inventada por M. S. Botot, lançada em 1755, utilizada como
dentifrício e, nas neuralgias e reumatismos, como analgésico". (CH VoI. XI, p. 303 Css)

Mas a melissa, fomos buscá-la na casa da viúva Gruget: "O móvel sobre o qual a velha
"descia o rio da vida" parecia a bolsa enciclopédica usada pelas mulheres em viagem,onde
se encontra a própria casa resumida, desde o retrato do marido até a água de melissa para os
desmaios, as pastilhas para as crianças e esparadrapo para os talhos". (CH VaI. VIII, p. 94
Ferr)

,~

'r }l-

"Vários foram os críticos que fizeram observações pertinentes sobre o aspecto médico
da obra de Balzac, tais como Taine, Bourget, Brunetiere, Curtius, etc. Alguns chegaram a
atribuir um diagnóstico preciso às doenças descritas pelo romancista.472

472 Na seqüência deste nosso texto, iremos examinar um exemplo dessa precisão, mas achamos
por bem inserir, jáaqui, detalhe que diríamos relevar de uma medicina legal, através do confronto
entre um trecho do Cristo Espera por Ti e uma cena de romance anterior à 'Comédia', Annette
et le Criminel. Em ambos os casos" a posição das pernas das vítimas denunciaria a altura ou a
violência da queda ou do acidente. A página 45, padre Marcel está estirado na ma: "Nas lajes do
calçamento, o reverendo jaz estendido entre respingos de sangue. Tem as pernas entrançadas e
leve estremecimento impele os circunstantes a se curvarem para estendê-lo em mais cômoda
posição". Às folhas 418 da obra da juventude, um dos acólitos de Vernyct quer crer-se ferido
levemente, quando, em verdade, o ferimento é mortal: "- Mon lieutenant, s'écrie Stephen d'une
voix entrecoupée, je ne suis pas ble.uégrievement, une baile m'a effleuré le bras, et voilá tout; bast!
une égratignure, un rien; le vieux Stéphen en a vu bien d'autres! - Une égratignure! dit Vernyct en
riant. En prenant une des jambes du brigand, illa souleva et la fit ployerplusieurs[ois en sens inverse
du jeu de l'articulation. - Mon pauvre Stéphen, je voudrais avoir le temps de t'emparter d'ici, mais
le capitaines'impatiente, ilfaut quej'aiIle le rejoindre. Adieu, naus causerans uneautre[ois, ajauta·t-il
en riant saurdement. - Man lieutenant, attendez; je... II neput achever; Vernyct l'ajusta fraidement
et le renversa mart à ses piedç; puis, entendant marcher à quelques pas il franchit d'un band les
décombres et se mit àfuir dans la directian de la raute de Paris". (Meu tenente, grita Stephen com
voz entrecortada, não estou gravemente ferido, uma bala raspou-me o braço, e isso é tudo; chega!
um arranhão, um nada; ovelho Stephen passou por muitas outras! - Um arranhão! disse Vernyct
rindo. Tomando uma das pernas do bandido, levantou-a e fê-la dobrar várias vezes no sentido
inverso ao do jogo da articulação. - Meu pobre Stéphen, eu quisera ter tempo de te carregar
daqui, mas o capitão se inlpacienta, é preciso que eu vá encontrá-lo. Adeus, conversaremos uma
outra vez, acrescentou rindo surdamente. - Meu tenente, espere, eu... Ele não pôde acabar;
Vernyct endireitou-o friamente e o tombou morto a seus pés; depois, ouvindo andarem a poucos
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Não é de se admirar, pois com Balzac, "o maior repertório de documentos que possuímos
sobre a natureza humana", segundo Taine, pode-se percorrer todos os ramos da medicina,
desde a anatomia até a terapêutica.

Há, entretanto, um ramo da patologia sobre o qual ele se inclinou com predileção: a
neuropsiquiatria, e se pôde dizer, com bastante injustiça e exagero, que a 'Comédia' não era
mais que uma coleção de loucos e semi-loucos. Ora, é principalmente em patologia nervosa
que ele aparece como inovador, e, às vezes, não é de se recear o termo 'profeta'. Algumas
de suas descrições, por sua justeza e minuciosidade, tocam-nos de admiração. Em primeira
linha, deve-se colocar a psicose de Luís Lambert, e um psiquiatra, o professor Devic, de
Lyon, não hesita em escrever que, oitenta anos antes de Bleuler, Balzac soube discernir os
sinais de uma doença nova: a demência precoce. O professor H. Claude aí reencontra,
exatamente descritas, as três fases sucessivas dessa doença chamada agora "esquizofrenia".
A 'Comédia' inclui também uma histérica típica, Mme. Wanda de Mergi, notavelmente
posta em cena, em O Avesso da História Contemporânea, bem antes dos trabalhos de
Charcot e de sua escola. O célebre Halpersohn - que, sem dúvida, toma seus traços do
doutor Koreff - a curará rapidamente, pela persuasão e o isolamento, como nossos
modernos psiquiatras. Ora, no momento em que Balzac compunha O Avesso da História
Contemporânea, aparecia, no La Presse, de 5 de abril de 1839, um artigo relatando que,
inoculando sarna em duas jovens do Salpêtriere, o célebre Pariset fizera uma delas recobrar
a razão. A analogia é evidente entre as duas situações.

Na psicografia, suspeitamos em Narcise Fondanaiche uma patologia que explicaria a
inadequação das circunstâncias de que ele se serve para cometer o roubo, através de um gesto
tão impulsivo e tão precariamente planejado que acabou resultando em crime de morte. Sua
confissão (p. 106) dá a medida da sua ingenuidade, ou talvez "imbecilidade" quando esclarece
não ter tido a intenção de acabar com o padre, querendo apenas as chaves, como se fosse
possível obtê-las e permanecei incógnito.

Em seu retrato, já havíamos invocado, para justificar o perdão concedido ao crime, um
artigo de Marceau, onde ele estabelece uma divergência entre o que chama de mística da
ordem e o que chama mística da justiça. Não havíamos, entretanto, percebido tratar-se de
um epilético, circunstância atenuante provocando o perdão, reforçada pela tese de Marceau.

Em A Estalagem Vermelha, é também epilético Fréderic Taillefer, o assassino do
negociante alemão Walhefner. Balzac faz da "terrível doença" uma descrição impressionan
te, aqui resumida:

Os médicos não conheciam nenhum remédio para isso. Parece que os sofrimentos são
atrozes. O doente lança gritos terríveis, quer se matar. O pobre homem supõe ter na cabeça
animais que lhe roem os miolos. São dores lancinantes, cortantes, espasmos horríveis
dentro de cada nervo. Era uma afecção nervosa, uma inflamação dos nervos.

Os ataques a que Fréderic estavasujeito reapareciam uma vez por ano e duravam muito
tempo. Ele ficou uma vez vinte e quatro horas estendido rígido e como morto. Só foi salvo
por um banho quente. Faz cerca de trinta anos que ele padece dessa doença que adquiriu
no exército; entrou-lhe, diz ele, uma lasca de pau na cabeça ao cair num barco. (CH Vol.
XVI, p. 330 Everm)

passos dali, ele, de um salto, passou pelos escombros e se pôs a fugir na direção da estrada de
Paris). (Annette, p. 418)

_ seus Ubios
r.mz todofo~D _

-- ~ eração em a;
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~-:':;.IIU1: citado àpágCa
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Foi talvez num acesso dessa "terrível doença" que Frederico assassinou Walhefner.
O narrador balzaquiano, uma dona de casa, declara, logo no início, não ter conseguido

reter o nome da enfermidade, o que autoriza o conteúdo leigo de seu relato, poderíamos
mesmo dizer um tanto fantasista. Já o narrador da psicografia é preciso na descrição da
sintomatologia. Por isso, apesar da semelhança dos sintomas nos dois textos, foi uma
descrição médica contemporânea que nos permitiu avaliar a etiologia mais precisa.

O texto que consultamos é o do verbete "Epilepsie", da velha 'Enciclopédia', de onde
extraímos um apanhado das correspondências consignadas. De início, numa classificação dos
acessos, o verbete estabelece uma diferenciação segundo a intensidade dos sintomas, classifi
cando adoença de" grande mal" ,como éaliás conhecidaainda hoje, assim nomeada em relação
a uma forma mais ligeira que, quase sempre, passa despercebida, e que se conhece como
"pequeno mal" ou vertigem epilética. Essa última forma só se tornou bem conhecida após os
trabalhos de Esquirol,47J Georget e Calmeil. Os indivíduos atingidos perdem de imediato a
consciência e lançam às vezes um ligeiro grito.

Como se respondendo à instigação do verbetista, à página 105:

O homem, cujo semblante se mostra cadavérico, deixa escapar um sibilo etomba,
pesadamente, na cadeira de ondese erguera; ricto bizarro encrespa-lheas cores confusas
do rosto a denunciar enfermidade.

Na continuidade do texto, o dicionário diz-nos: "se estão de pé e não há tempo para se
agarrarem a algum corpo sólido, eles caem ao chão; se estão sentados, conservam essa posição.

O corpo fica imóvel, o olhar asselvajado, o rosto pálido eapresentando ligeiras convulsões.
Após dois ou três segundos, os doentes voltam à consciência e continuam suas ocupações
como se não as tivessem interrompido".

Para ser bastante fiel a essa descrição, além do grito traduzido em sibilo, o autor faz de
uma cadeira o corpo sólido onde tomba Fondanaiche, ao que diríamos ser o primeiro ataque:
"Encordoados de veias crescem-lhe do pescoço, saca da garganta uma exclamação dolorosa,
e, patenteando a ruptura das últimas resistências, tomba no piso, em súbito descontrole"...
(p.l08)

Aqui o grito passa a ser uma exclamação dolorosa, e a queda no piso, a configuração do
que seria o segundo ataque ou "grande mal" da descrição enciclopédica.

Quando os ataques são graves, continua o dicionário, os músculos do pescoço ficam
distendidos e as veias injetadas, o pulso concentrado, a respiração suspensa, o rosto e os lábios
vermelhos, violáceos ou pálidos. Nesse trecho, se estruturam o "encordoado de veias" e as
"cores confusas do rosto". Aliás essas cores já nos haviam sido traduzidas na primeira aparição
da personagem, à página 62, como "tons doentios".

As ligeiras convulsões do rosto pálido são exaustivamente exibidas em sua fisionomia:

[..J seus lábios palpitam, as asas do nariz agitam-se-lhe com intensidade tal como
se o nariz todo fosse despregar vôo do rosto. Pisca um dos olhos, espasmodicamente, e,
na exasperação em que se descontrola, alva cicatriz, qual verme atormentado,
coleia·lhe naface esquerda. (p. 104/105)

Pula-lhe apálpebra do olho direito num tique nervoso. (p. 105)

473 Esquirol: citado à página 193 do romance.
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E é exatamente nesse parágrafo que constatamos, nos olhos garços, les yeux hagards,"o
olhar asselvajado".

Ainda para as convulsões violentas, o enciclopedista diz-nos que todo o corpo, princi
palmente na parte superior, é inundado de suor.

No socorro médico prestado por Florian e Margot ao ex-furriel, logo após o segundo e
grande ataque: "Assentam-lhe na fronte, que se descolora em camarinhas de suor, um
emplastro revigorante." (p. 108) .

Outro sintoma arrolado é uma excitação consecutiva mais extensa da parte excito-mo
tora do sistema nervoso, que faz entrarem em contração tônica os músculos da laringe...
Daí, talvez, o "rouco entono", da página 104, e o resmungo "roufenho", da página 106.

Ainda no texto de referência, autores alemães assinalam aberrações dos sentidos, consis
tindo, para a vista, em algumas chamas vivas, versão que pareceu-nos objetivar-se nos"olhos
em fogo que piscam esparzindo áscuas intermitentes"... (p. 62)

Dumas, Charles-Louis, médico lionês nascido em 1765, é igualmente citado, comple
mentando uma afirmação anterior de que, nos epiléticos, pode-se observar uma conforma
ção viciosa do crânio, um desenvolvimento incompleto do encéfalo. Em sua Doctrine des
Maladies Chroniques, ele o traduz em termos numéricos, fazendo observar que nas epilepsias
constitucionais, e, portanto, incuráveis, os indivíduos apresentam um ângulo facial de 5, 8
ou 10 graus inferior ao das cabeças européias, que é de 80 graus.

Em suas duas interferências no texto, Fondanaiche é-nos descrito com"cabeça diminuta"
(p. 62) e "pequena cabeça" (p. 104).

No que diz respeito à caracterização do ataque, é-nos reportado que há formas em que
sua ocorrência dá-se de maneira bastante discreta, consistindo em uma suspensão instantânea
da inteligência e da vontade. O indivíduo, em meio a uma conversação, por exemplo, se
interrompe bruscamente, pára por se.gundos, como para buscar a seqüência das idéias que
lhe escapam, e logo retoma a conversa, sem que seus interlocutores se apercebam. Essa
espécie de fenômeno, que se designa sob o nome de "ausências" pode durar anos inteiros,
sem que se manifestem sintomas mais graves. .

Acreditamos não terem sido esquecidos nem mesmo esses distúrbios; todo o discurso da
confissão, contido às páginas 106/107, é interrompido por reticências, onde pensamos ver
traduzidas essas "ausências".

Tomemos, por exemplo, um fragmento da página 107:

- Jamais esperei que o padre reagisse Jamais! Era franzino! Não sei como
aconteceu. Ao tentar pegar as chaves ele ele... Quando dei por mim, oh! Deus de
Bondade! Ele estava na rua... estirado imóvel... Corri para a multidão! Vi o moço
ser acusado... Quis evitar o massacre, mas era tarde demais... fugi! Tenho sofrido
muito... chorado muito...

Finalizando o artigo, a 'Enciclopédia', depois de apresentar vários tipos de tratamento,
acrescenta que nenhum agente terapêutico tem, entretanto, eficácia garantida sobre essa
"terrível doença", e aí aplica, como vemos, o mesmo adjetivo utilizado por Balzac em A
Estalagem Vermelha.

O fato de não haver menção explícita do nome da doença, quer no texto balzaquiano,
quer no mediúnico, faz-nos concluir por uma concessão supersticiosa por parte dos
respectivos autores. Aliás, ao comentar as hipóteses aventadas para explicar as faculdades
de Constance, é empregado o eufemismo "mal sagrado", evidenciando talvez o tabu que
envolvia o assunto. (p. 188)
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Evidencia-se uma proximidade entre os primeiros escritos do romancista e o Cristo
Espera Por Ti, onde Monique, em trabalho de luto, ou Florian, em conflito com a filha,
aparecem como exemplos da tese de Félix Davin, ou seja, doentes d9S nerVos nos quais o
pensamento obsessivo acabou por deteriorar a saúde física.

A expressão 'trabalho de luto' foi tomada à psicanálise e deve ser entendida como um
processo intrapsíquico, consecutivo àperda de um objeto de afeição, e pelo qual o indivíduo
consegue progressivamente desapegar-se.

Em Monique, trata-se de um luto verdadeiramente patológico, no sentido exato da
descrição definidora que Freud nos faz do caso de uma histérica, em Studien über hysterie,
1895:

Pouco depois da morte do doente, começa nela o trabalho de reprodução que lhe traz
de novo diante dos olhos as cenas da doença e da morte. Todos os dias passa de novo por
cada uma das suas impressões, chora com elas, consola-se com elas, poderíamos dizer, à
sua vontade.

Freud mostrou a gradação existente entre o luto normal, os lutos patológicos (o
indivíduo considera-se culpado da morte acontecida, nega-a, julga-se influenciado pelo
defunto ou possesso dele, julga-se atingido pela doença que lhe causou a morte, etc.) e a
melancolia.

Já a partir do capo XV, "Tudo o que se pode sofrer em cinco anos", Monique é-nos
apresentada após a morte do irmão, de maneira bem característica, capaz de ilustrar essa
teoria .

O enredo mostra-nos a personagem em profundo alheamento, sentada na poltrona da
sala, diante da janela aberta: "Ela olha sem ver o trato de jardim bem cuidado onde se
levantam, recuperadas, as estátuas gêmeas a que tanto se afeiçoa, por lhe recordarem delicada
lembrança do marido, em antigos dias". (p. 72)

Essa psicologia do olhar visa traduzir-nos o ego envolvimento emocional da personagem
num quase distúrbio da percepção que a incapacita a perceber a realidade circundante; o
narrador, entretanto, não nos priva de uma descrição minuciosa.

Tal procedimento já fôra utilizado; à página 33, padre Marcel: "Olha sem ver os
balaústres de pórfiro que exornam a curva ascendente dos degraus, o tapete azul-índigo que
lhes abafa os passos".

E na página 265, Florian "vai à janela próxima, ouve sem ouvir a récita em coro dos
grilos que enxameiam no jardim" ...

Também na página 266, ainda Florian: "Interiorizado, misantropo, em sua elevada
estatura apresenta-se vergado. Não ouve o rouxinol que modula serenatas dentro da noite,
mas sintoniza a coruja que pia no arvoredo a.caçar arganazes".

Da distante La Demiere Fée, trouxemos o exemplo de Catherine, na cena em que irá
casar-se com um homem a quem não ama: "(àtherineestfortpâle; elle ouvre de grandsyeux
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sa715 voir, ses leures sanscouleur s'entr'ouvrent douloureusement, et un soulfle pénible
s'échappe d'entre ses dents blanches".474

Na 'Comédia', um exemplo que recobre as duas modalidadesperceptivas da mediurii~

dade: o ver e o ouvir. As personagens são o senhor e a senhora de Hautesserre: "Pregados
nas suas poltronas, aqueles pais, vendo seus filhos presos, depois de tanto ter temido por
eles e de os ter reconquistado, olhavam sem ver e escutavam sem ouvir". (CH VoI. XII, p.
148 - Ctn)

Em A Prima Bette, o barão H ulot, ouvindo de Vitorino palavras que pareciam significar
sua exclusão da família, ergueu a cabeça "inclinada para o tapete, cujas flores contemplava
sem ver". (CH VoI. X, p. 310 Be) .

À página 7-3, prossegue a narrativa: "Sentia-se envolta em trama inextricável, apenas
concebível nos livros de impressionar, julgando impossível que o irmão estivesse ausente
para sempre".

A expressão 'livros de impressionár' associa-se a uma observação dirigida pela própria
Monique a Florian, numa altura do enredo em que ele já se encontra profundamente abalado
com as chantagens da filha: -"Nunca te vi assim... Estás lúgubre, mostras um semblante de
condenado. Será que estamos lendo Hoffmann, em doses excessivas?" (p. 160)

Os danos que uma leitura pode, segundo a crença, provocar nos espíritos, são vistos, na
'Comédia', como mais uma etiologia mórbida.

Os livros desempenham para Balzac um grande papel. São eles que dão a Felicidade
de Touche sua imoralidade intelestual. Paulo e Virginia que corrompe a futura Madame
Graslin. (Curé de Village, p. 549). E a leitura de Guilherme Tell de Schiller que deverá nos
explicar a fuga de Hélene d'Aiglemont com seu pirata. (Femme de 30 Ans, p. 792).475

Em um dos "Estudos Filosóficos", A Estalagem Vermelha, localizamos a seguinte
passagem:

- Antes de nos deixar, o Sr. Hermann vai ainda contar-nos, assim o espero, alguma
história alemã que nos cause muito medo...

Essas palavras foram proferidaS à sobremesa, por uma jovem criatura pálida e loura
que, seguramente, lera os contos de Hoffmann e os romances de Walter Scott. (CH VaI.
XVI, pp. 305/306 Everm)

Num comentário do diretor da cadeia sobre os condenados à morte, em Esplendores e

474 Catarina está muito pálida; abre desmesuradamente os olhos sem ver, seus lábios sem cor
entreabrem-se dolorosamente, e um sopro penoso esçapa dentre seus dentes brancos. (La
Demiere Fée, Ed. Michel Lévy Freres, Paris, 1867, p. 229.)

475 Félicien Marceau, op. cit., p. 149.
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Misérias das Cortesãs, o narrador adverte-nos: "A poesia já se apoderou deste assunto social,
eminentemente próprio para impressionar as imaginações, o 'Condenado àmorte'." 476 (CH
VoI. IX, p. 406 Emc)

Hoffman é conhecido na França, a partir de 1828, e o período de sua maior imitação
situa-se entre 1830 e 1833; ao ser citado, estamos em outubro de 1825, portanto quando seria
impossível sua leitura, pelo menos em tradução francesa. Mas não nos devemos" impressio
nar" com um lapso que era bastante freqüente em Balzac. Por exemplo, quando ele
menciona, entre as maravilhas reunidas pelo primo Pons, o famoso leque pintado por
Watteau para a marquesa de Pompadour, que só veio ao mundo seis meses após a morte do
pintor! Por outro lado, não nos devemos esquecer de que, sendo Monique uma aristocrata,
poderíamos racionalizar através de seu provável conhecimento da língua alemã.

,~

)} )r

o mundo que Balzac traz em sua cabeça "é ao mesmo tempo autônomo e fiel àverdade
histórica". Estamos nos servindo dessa afirmação de Maurice Bardéche,477 para introduzir
mos o próximo trecho, quando Monique acumula reflexões, esmagada pela frustração,
varada pelo sofrimento:

Vezes e vezes desabafava-se junto à paciência do esposo, martelava recordações,
rememorava sucessos da infância, aludia ao recrutamento militar ou censurava as
absorventes requisições decretadaspelo Império, às quaisjules escapara substituídopor
um jovem, especialmente assalariado para isso, afim de que não se lhe prejudicasse a
carreira musical.

- Ah! Fora prefêrÍvel que tivesse partido para a guerra! - rematava. - Não teria,
assim, perecido sem glória, aos golpes assassinos de uma chusma de loucos! (p. 74)

o período histórico a que o entrecho se refere é o das guerras napoleônicas, e, aqui, para
avaliar a autenticidade desse procedimento, convocaremos o testemunho de Léontine de
Villeneuve: "On nous prendra tous nos enfants! soupirent les femmes. Moi, répond un
homme, j'ai 'vendu mon champ pour payer un remplaçant à mon fils, et on dit qu'íl 'va
falloir retoumer tirer le sort" ...478

Balzac lembrar-se-á inúmeras vezes dessa corrupção:

476 Este "assunto próprio para impressionar as imaginações" foi aproveitado por Victor Hugo em
"O Último Dia de Um Condenado" (1831), onde preconiza a supressão da pena de morre. (CH
VaI. IX, p. 406 Emc)

77 Referência bibliográfica de André Maurois, em Prométhée ou la Vie de Balzac, p. 554: Maurice
Bardeche, Introduction à La femme auteur, dans Oeuvres completes, t. VII, p. 536. (Cluh de
L'Honnête Homme.)

'78 Levar-nos-ão todos os nossos filhos! suspiram as mulheres. Eu, responde um homem, vendi
minha terra para pagar um substituto para meu filho, e diz-se que será preciso tornar a sortear...
(Léontine de Villeneuve, Mémoires de /'Occitanienne, p. 242 - Plon, 1927.)
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Então a esposa procede com o casamento como os jovens elegantes com a pátria. Se
são sorteados, compram um homem para levar a arma, morrer no lugar e posto deles,
evitar-lhes todos os aborrecimentos do serviço militar. (CH VaI. XVII, p. 468 Fis)

E chega a detalhar bem o assunto, em Luís Lambert:

Naquela época, os substitutos dos recrutas eram raros. Muitas famílias ricas os
contratavam com antecedência para que não faltassem no momento do sorteio.

Não permitindo os modestos bens dos pobres curtidores a paga de um substituto para
o filho, descobriram no estado eclesiástico o único meio que a lei lhes facultava para os
salvarem da conscrição... (CH VaI. XVII, p. 11 LL)

A profusa utilização da linguagem fisiológica não consegue banalizar o recurso, tal a
inventiva do autor: Monique...

Em noites de insônia, entre os cortinados do leito, aperta a cabeça nas mãos,
soerguendo ao Alto as comportas dos olhos castigados, buscando consolo em preces
contínuas. Eno repousopara ela inútil dos travesseiros, osdois olhosparecem disputar,
entre si, amargosa maratona de lágrimas. (p. 74)

Aqui o que queremos destacar é a comparação dos olhos a comportas, que, associada a
um trecho da página 280, fez-nos perceber os canais de Survil1e. Esse foi o cunhado de Balzac,
engenheiro, que, em 1817, designado para ocupar uma função ligada ao canal de L'Ourcq,
escolheu Vil1eparisis por residência, vindo a casar-se com Laure. Diz-nos Maurois que ele iria
manifestar durante toda a vida um gosto vivo e constante, e também infeliz, pelos canais.
Balzac mostrava grande interesse por seu trabalho e fundia no amálgama fornecido pela
imitação os cenários de sua própria existência.

Florian,

Sucumbe ao delírio, a única válvula de escape que lhe vaza os pavores obscuros.
Esuas angústias recônditas, sofreadaspor tanto tempo, transbordam nas exclamações
borbulhantes como as águas violentas de uma represa que se esbarronda com fragor.
(p. 280)

Localizamos dois momentos da personagem Cibot, em que ao substantivo 'comporta',
metaforicamente utilizado, podem ser aplicadas aquelas mesmas considerações:

Uma infinidade de más intenções jorrou no cérebro e no coração da porteira através
da comporta da ambição aberta pelas diabólicas palavras do be1chior. (CH VaI. X, p. 507
PP)

- A Sra. sabe - disse ele, quando a Cibot fechou as rubras comportas de sua boca
torrencial - que terá por inimigo figadal um homem que pode mandar pessoas para o
cadafalso? (CH VaI. X, p. 563 PP)

Outros distúrbio é o que diz respeito à área do sono: "Deixa o leito às onze horas, regressa
para ele às seis da tarde. Anelante pelo refúgio do sono, a vigília persegue-lhe as noites. Fala
de raro em raro, não passeia mais". (p. 75)

LuÍsa de Macumer, em carta onde descreve a Renata suas reações à viuvez:
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Agora levanto-me ao meio dia, deito-me às sete horas da noite, gastoum tempo ridículo
nas minhas refeições, caminho devagar, fico durante uma hora diante de uma planta, olho
as folhagens, ocupo-me, com moderação e gravidade, de insignificâncias, adoro a sombra,
o silêncio, a noite; enfim, combato as horas e somo-as, com sombrio prazer, ao passado.
(CH VaI. I, p. 280 Mje)

Ao lado dos conflitos de natureza subjetiva, o autor evoca aqueles oriundos dos precon
ceitos da época, provocados não só pela versão popular dos acontecimentos, como pelas
atitudes adotadas pelo clero.

Por fim, o clero negara ao falecido qualquer espécie de assistência religiosa, por
ocasião das exéquias, eapesar da insistência dos apelos de amigos, tentara ainda, por
todos os recursos eclesiásticos ao alcance, aplicar a "recusa de sepultura", no espaço
considerado "terra sagrada ': vexame esse só a custo superado ao preço de influência
afetiva. Com grande espantopara ela, denegara-seàalma do irmão atémesmo ofavor
das preces e missas. (p. 76)

Essa preocupação, quem no-la confessa é o tio Cardot, em Uma Estréia na Vida: "Esse
digno senhor odiava particularmente os padres. Fazia parte do grande rebanho de tolos
assinantes do Constitutiormel e se preocupava muito com as 'recusas de sepultura'" .479 (CH
VoI. lI, p. 104 Ev)

Em Ilusões Perdidas, ainda ligado ao jornalismo, Heitor Merlan propõe a matéria como
sensacionalista, para atrair leitores na publicação de um primeiro número de jornal: - "Se
inventássemos alguma recusa de sepultura, com circunstâncias agravantes, lembrou Heitor
Merlan". (CH VoI. VII, p. 272, Ip)

A exigência de semelhança diz respeito, igualmente, à expressão 'terra sagrada'.
A mãe de Atanázio, o suicida de A Solteirona, suplica ao vigário de Saint Léonard, que

concorda em rezar pelo filho, desde que o enterro seja à noite: - "Sim, sim, como o senhor
quiser, contanto que ele fique em terra santa - disse a pobre mãe, pegando a mão do padre e
beijando-a". (CH VoI. VI, p. 530 Solt.)

De Orgemont, no romance A Bretanha em 1799, enterra seu irmão sacerdote clandesti
namente, dizendo àsrta. de Verneuil: "Um dia poderei inumá-Io em terra sagrada, como dizia
este pobre homem que só prestou o juramento por medo". (CH VoI. XII, p. 483 Bret. 1799)

Pensamos que esse tema fúnebre possa ter tido sua origem no caso Balssa e na impressão
indelével que deve, certamente, ter deixado no espírito de Balzac, jovem, então, de apenas
vinte anos de idade.

Louis, irmão de Bernard François Balssa e, portanto, tio do romancista, foi acusado do
assassinato de uma camponesa, Cécile Soulier, que ele teria seduzido. Essa doméstica, grávida,
havia sido estrangulada. Ele foi guilhotinado em 16 de agosto de 1819, sendo possível que
fosse inocente.

Honoré, nessa ocasião, ocupava a sua mansarda à rua Lesdiguieres, para aí compor sua
tragédia Cromwell e alguns vagos esboços de romances. Visando, ao repouso do trabalho
ingrato, consistindo em alinhar pacientemente alexandrinos, ele tomava, por vezes, a rua da

479 Recusas de sepultura: segundo as leis da Igreja Católica, o clero era obrigado a recusar a sepultura

cristã aos suicidas, hereges, apóstatas, ímpios, atores ...
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Roquette e a de Charonne para subir ao cemitério do Pere-Lachaise. Da colina em que se
localizava, tinha-se de Paris uma bela vista e dali se assistia a esplêndidos pores-do-soI.

Albert Prioult, em seu artigo "Balzac et le Pere-Lachaise", lembra-nos os temas principais
que essas visitas àgrande necrópole de Paris puderam sugerir-lhe, quando então destaca o da
dor.

A coincidência da época dessas visitas ao cemitério, 1819/1820, com a da condenação do
tio, sugere-nos a possibilidade de uma relação de causalidade, reforçando a nossa impressão
inicial.

O fato, como nos diz Prioult, é que devemos colocar semelhantes passeios na origem das
descrições de cortejos mortuários em direção ao cemitério do leste, ou encontrados em suas
avenidas pelo romancista.

Muito embora o romance psicografado não apresente nenhuma cena de enterro propria
mente dita, as práticas correspondentes são fartamente evocadas, seja de maneira explícita,
seja metafórica, ou, até mesmo, simbolicamente. E, como não poderia deixar de ser, o ritual
fúnebre é quase sempre acompanhado de uma liturgia católica.

Tomemos, de início, algumas cenas do fim de padre Marcel: "Realmente, a morte não se
fizera esperar: o infeliz nem dispusera de tempo para pronunciar o seu In manus. O corpo
morrera com a voz. O hábito sanguinolento rebaixa-se da dignidade de sotaina àserventia de
sudário". (p. 46)

Falando-nos de padre Chaperon, em UrsulaMirouet: "Duas vezes encarcerado por duas
recusas de juramento, duas vezes, segundo sua expressão, havia pronunciando o seu In
manus."480 (CH VoI. V, p. 35 UM)

O conde de Hérouvil1e, de O Filho Maldito, ameaça mestre Beauvouloir, que se comunica
com a condessa em murmúrios: "Falem alto!. .. Do contrário - .. :podes dizer teu 'In manus'."
(CH VoI. XVI, p. 27 Fm) .

O sudário tem sua definição em uma obra da juventude: "Marie,par son air delabréet la
nudité de ses membres décharnés, a'vait l'air de sortir d'une tombe et de se cou'vrir, par une
pudeur renaissante, du linceul, dernier 'vêtement de l'homme!"481

Em Dom Gigadas, outra obra dos seus primeiros escritos, e servindo a uma metáfora
aplicada ànatureza, fomos encontrar: "Les ombragesfrissormaientsousleursvêtements dorés,
ets'apprêtaientàrevêtir le linceulde neigedont lescouvrel'hiver, mortpassagereetrenaissante
de la nature végétale" .482

Àpágina 47, achamos o dito latino "Resquiescat in pace", que, aliás, constitui também o
título do capítulo (p. 43).

São inúmeros os Requiem na 'Comédia', mas a expressão exata, empregada no romance,
só conseguimos registrar em Armette et le eriminel, num discurso feito por um anônimo

480 Pronunciar seu in·manus: encomendar a alma a Deus antes de morrer. Alusão à exclamação de
Jesus moribundo, reproduzida assim na Vulgata: "In manus tuas, Domine, commendn spiritum
meum". (Entrego minha alma, ó Senhor, em tuas mãos.) (CH VoI. V, p. 35. UM.)

481 Maria, por seu ar desmantelado e a nudez de seus membros descarnados, tinha o aspecto de sair
de uma sepultura e de se cobrir, por um pudor renascente, da mortalha, última veste do homem.
(L'!lraélite, Ed. Michel Lévy Freres, Paris, 1866, p. 169.)

482 As folhagens agitavam-se sob suas vestes douradas e aprestavam-se a revestir a mortalha de neve
de que as cobre o inverno, morte passageira e renascente da natureza vegetal. (D. Gigadas, p.
212.)

.ün ::emelha.:....,
.: :s ência...~

-: --:z-dia, compass.•".
.11 senhoraB:zn;

".::belamoradia, o
~ ;)
". /
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..-azia. (p. 1 5.)
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Na psicografia, é também uma mulher do povo quem pronuncia as palavras latinas, em
meio a uma roda de espectadores... , onde:

Cessara oalarido das cantigas, ovozerio, asgargalhadas dos ébrios. Agora amorte
rçina, muda eabsoluta. Reina pela estupefação!Só as pupilasfalam, opalor nasfaces.
E um atônito círculo à volta do cadáver.

Devotos surgeli!, choram ese persignam, gemem baixinho... (p. 46)

Enfim, um velório improvisado...
Como se para minorar a atribuição de uma citação latina a uma figura popular, o autor a

faz anteceder de uma outra, que ele caracteriza como do francês proverbial: - "Chega a noite,
chega a morte"! (p. 47)

Cbntudo, quando empregada por Balzac, a forma de adágio fica dissimulada: "A noite, a
hora de morrer, chegara subitamente". (CH VoI. XV, p. 28 Pon)

"Estão dançando! Todos vieram pontualmente, enquanto a morte só virá tarde". (CH
VoI. IV, p. 207 PG)

Veremos repetir-se a metáfora do sudário em outros trechos, por exemplo, aplicada à
natureza, no exato sentido utilizado em Dom Gigadas:

Cerram-se por inteiro as tarjas da noite em solenidadepressaga. As trevas densas
tudo amortalham, mesmo as altaneiras muralhas da Cité, de ogivas cíosas da própria
dignidade, qual se quisessempoupar-lhe àdecrepitude odeplorável das ocorrências em
perspectiva. (p. 50)

O próprio título atribuído ao capítulo correspondente - "As sugestões de um cadáver" 
é, como o anterior, inteiramente condizente com a temática.

Àpágina 70, a personagem em questão éJules: "O corpo do musicista jaz semi-soterrado
na mortalha de pedra" j

Em Monique, "O sudário em que envolvera o corpo do moço se lhe aderira também à
alma, amortalhando-lhe os sonhos mais caros". (p. 73)

Na continuidade da tradução de sua profunda melancolia, diz-nos o trecho:

Em semelhantes estados de alma, com insopitável tristeza a ensombrecer-Ihe as
reminiscências, transforma a campa do irmão em sítio de reconforto, de onde regressa
dia-a-dia, compassando os soluços. (p: 74)

A senhora Barrasquiédesabituara-se da alegria, transfigurando-se em viva-morta
na bela moradia, onde Florianpassaraaencontrar ogelo eosilêncio de um mausoléu.
(p. 77)

Albert Prioult acrescenta que Balzac nunca renunciou a essa documen~ação realista que,
de maneira muito livre, utilizou em diversos dos seus romances. O tema do "Pere-Lachaise",

483 E "Resquiescat inpace!" ... dizia misteriosamente um companheiro jogando ao chão uma garrafa
vazia. (p. 105.)
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nele desenvolvido p;ecocemente, pertence a esse fundo de informações e imagens do qual
tomou tantas cenas. As analogias já citadas no romance, vêm se acrescentar ainda outras. Para
configurar a indumentária de Bigorre, o termo de comparação foi um túmulo: "Todas as peças
do seu traje mostram-se irremediavelmente deformadas e sem cor, como se tivessem sido
arrebatadas de algum túmulo medieval" ... (p. 126)

Isso, para não falarmos nos monumentos fúnebres que servem de décor a várias cenas,
como a estátua de Pierre de Roquefort, àpágina 176, ou o túmulo de Radulph, àpágina 189.
Ou nas diversas metáforas eexpressões de idêntica conotação; àpágina 39, afrase "Vouexumar
um odre do século passado". Na página 219, o "luto recente do dia morto". Na página 269,
os alegretes "transformados em cemitérios das roseiras".

Nem mesmo o violino de Jules escapa a essa funérea arqueologia: "Como nas bmmas de
um pesadelo, Jules recorda o violino que ficara na sala de estudos, quedo, fora da caixa que
lembra agora esguio esquife forrado de veludo carmesim". (p. 57)

'f

A recusa de sepultura, assunto que exigiu uma tão longa digressão, desviou-nos momen
taneamente dos conflitos da personagem com a igreja, sem, contudo, permitir-nos inumá-Ios
de vez:

Banida do rebanho defiéis, minguara-se-lhe o conforto da religião que, em outros
tempos, lhe era tão caro. Perdera ofervor, eclipsadopor uma totalaridez de sentimen
to. Afastara-se dos sacerdotes, incapaz de exculpar-lhes a austeridade. Nunca fora
jansenista, masatendia aos deveres comuns da religião com sinceridade. Agora nega-se
afreqüentar os oficios em Saint Michel eapenas, de largo em largo, se ausentava da
intimidade doméstica. Semelhante retraimento, entretanto, serve aos clérigos para
acusá-los, a ela e ao marido, de irrelígião, propalando-se, sem rebuços, que o solar
Barrasquié se fizera casa ímpia. (pp. 76/77)

Balzac proclamava-se um escritor católico. Em verdade, sua religião era um cristianismo
bastante vago, muito individual,em que se uniam elementos demisticismoswedenborguiano,
da crença nos espíritos, de magia, de sonambulismo, a um catolicismo de caráter eminente
mente político.

A esse propósito, ratifica-nos Bertault, apesar de toda a racionalização do enredo, a correta
postura de Monique:

Balzac ridiculariza as grandes damas: elas vão raramente àigreja, mas sua verbosidade
apologética expande-se"em frases estereotipadas" , em um"discurso neo-cristão salpicado
de política". A isso se reduz seu esforço piedoso. (Autre Étude de Femme)484

O movimento jansenista sempre lhe provocou o interesse. Em O Médico Rural, através
de Genestas, faz-nos dele uma verdadeira introdução histórica. Mais tarde irá se ocupar
novamente do tefua, ao submeter a uma crítica violenta a História de Port-Royal de Sainte
Beuve. (CH VoI. XIII, p. 449, Mr)

484 Phillippe Bertault, op. cit., p. 125.
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Na Comédia Humana, a palavra é quase sempre empregada em sentido figurado, quando
é sinônimo de intransigente e austero, tal como é visto no romance.

"Tuliasoube fazer-se aceitar pelas mulheres mais jansenistas da família de du Bruel". (CH
VoI. XI, pp. 55/56 PrB)

O republicanismo de Raul Nathan dava-lhe "esse ríspido jansenismo que aparentam os
defensores da causa popular" ... (CH VoI. II, p. 547 Fe)

"Irreligião" é outro termo de legítima procedência:
Padre Bonnet, O Cura da Aldeia, em um de seus muitos discursos, interroga: "Como

querem que as massas se tornem religiosas e obedeçam, se elas vêem airreligião e a indisciplina
acima delas?" (CH Vol. XIV, p. 178 Ca)

A mesma expressão serve de elogio a Calixto, no romance Beatriz: "Teria sido difícil
encontrar um rapaz mais santamente educado do que Calixto, de costumes mais puros, menos
poluído de irreligião". (CH VoI. III, p. 373 B)

A sra. de Granville em Uma Dupla Família, dirige ao próprio Pio VII uma consulta, e a
resposta não se faz demorar; mas, ..."duas passagens da homilia do papa, fizeram com que a
sra. de Granville e seu confessor o acusassem de irreligião". (CH VoI. II, p. 368 Df)

~-

Y',. )"..

Um conflito, ainda na área do preconceito, é, para Monique, a sua condição de parisiense,
que a coloca como intrusa no ambiente provinciano de Carcassone. Foi àmesma página 77

\ . .
que encontramos esse regIstro:

Além de tudo, Monique nãoperdoa amávontadegeral, as autoridades eos amigos'
que parecem conspirar contra a memória do irmão, claramente interessados em
paralisar a menor investigação, como que conjurados, todos, em fàzerdos resultados
dos acontecimentos uma vitória da província sobreParis, dos carcassonenses sobre ela
elules, os estrangeiros.

Balzac tece, a esse propósito, algumas considerações: "a França, no século XIX, está
dividida em duas grandes zonas: Paris e a província. A província invejosa de Paris, Paris não
pensando na província senão para pedir-lhe dinheiro. Antigamente, Paris era a primeira
cidade da província, a corte sobrepujava a cidade; atualmente, Paris é a própria corte e
qualquer outra cidade é província". (CH VoI. VI, p. 305 MD)

Quando, em Um Conchego de Solteirão,]osé Brideau é injustamente acusado deum crime
e quase linchado, ele e sua mãe não têm outra alternativa senão deixarem a província,
retornarem a Paris: "a partida dos parisienses, embora devida a um deplorável engano, foi
celebrada por toda a cidade como uma vitória da província contra Paris". (CH VoI. VI, p.
172 Cs)

A seqüência do texto, na página 77, apresenta curiosa semelhança com a enquete policial
para esclarecer o suposto crime de Brideau, fazendo igualmente ouvir pessoas do povo:
"Quando. a carta chegou às mãos do senhor Mouilleron, Lousteau-Prangin já pudera consta
tar, pelos depoimentos do sineiro, duma vendedora de legumes, de lavadeiras, moleiros de
Landrôle e do jardineiro de Frapesle, a veracidade das explicações dadas por ]osé". (CH Vol.
VI, p. 170 Cs) .

No romance, esse interrogatório é promovido pelo próprio médico:
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Tentara o marido analisar as circunstâncias em que se haviam desenrolado as
ocorrências. Todo esforço restara em pura perda, no sentido de acender alguma luz,
infrutífera qualquer busca que diligenciasse esclarecer o problema. Ouvira, sem o
mínimo proveito, várias pessoas indiciadas como sendo participantes da lapidação:
Bastide, operário da fábrica de tecidos; Fage, o tanoeiro; o calvinistaAaron; ofilho
do Hortala; a turma de rapazes do Escafit; duas ou três mulheres doidivanas;pedestres
envolvidos no processo por estarem feridos; um sem-número de anônimos e aldeões
visitantes. (pp. 77/78)

Ao nomear entre os seus depoentes os moleiros de Landrôle, Balzac nos designa uma das
produções de Issoudun, onde, na época, existiam mouLins à tan, moinhos para reduzir a pó
a casca do carvalho empregada em curtumes.

O mesmo fará nosso autor incluindo como testemunhas um operário de fábrica de tecido
e um tanoeiro, profissões ligadas aos principais produtos de Carcassone.

Intrigou-nos sobremodo a citação de um calvinista de nome judeu, Aaron. Encontramos
a explicação no mesmo romance, Um Conchego de Solteirão, complementada emA Musa do
Departamento:

Baruch, cujo prenome indica eloqüem~meme um vestígio de calvinismo em Issoudun,
disse a Max, quando o vinho já havia desatado todas as línguas" 000 etco (CH VaI. VI, p. 102
Cs)

Educada na religião calvinista, a menina chamava-se Diná, segundo o costume em
virtude do qual os reformistas tomavam seus prenomes na Bíblia, para não terem nada em
comum com os santos da igreja romana. (CH VaI. VI, pp. 289/90 MD)

Além da explicação de cunho religioso partidário, pode-se atribuir o aparecimento do
nome ao fato de que designações incomuns passaram a ser adotadas no Languedoc como
con~eqüênciada elevação do nível das informações, por volta do ano de 1770.

E o que se pode ver numa Histoire du Languedoc,485 onde o autor atribui aos progressos
da instrução o alargamento do campo das denominações, sendo acapacidade de escolha uma
conquista sobre o analfabetismo. Após uma rápida estatística cronológica, ele conclui que
isso explica, sem dúvida, que famílias simples dêem a seus filhos os nomes pouco comuns de
'Aaron' e Alaric.

No capítulo XVI, com um título idêntico ao do VII de Esplendores eMisérias das Cortesãs
- "Continuação do mesmo assunto" - (CH VoI. IX,p. 279 Emc), os conflitos na vida de
relação da personagem se amplificam, afetando não só as amizades bem próximas, mas
também as de um convívio social mais amplo.

De tempos em tempos, Mlle. Eulalie de Chaumillon vem passar a tarde com ela.
Haviam sido, por largos anos, pensionistas das Fideles Compagnes de jésus e, de
simples colegas de estudo, tornaram-se grandes amigas. Inequívocos laços de entendi·

485 Philippe Wolff,Histoiredu Languedoc, Ed. Privat 1988, pp. 417-418.
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mento as aproximam, contudo, nem Mlle. de Chaumillon, que irradia esfuziante
otimismo, consegue restituir-lhe a vibratilidadepessoal. (p. 82)

Balzac atribuía enorme valor às amizades antigas, oriundas dos tempos de internato - não
fora ele próprio egresso dos Oratorianos e da Instituição Lepitre - e deixou-o transparecer
em suas obras. Bastaria atentarmos para o tema e o próprio título do romance Memórias de
Duas Jo'vens Esposas, onde as personagens Renata e Luiza, distanciadas uma da outra pelo
casamento, revivem, em cartas, a amizade iniciada no pensionato. Mas podemos constatá-lo
ainda em outras obras:

Diná, por exemplo, A MusadoDepartamento, conservava igualmente a afeição por"Ana
Grossetête, sua amiga Íntima no pensionato Chamarolle". (CH VoI. VI, p. 295 MD)

"Duas jovens esposas, duas amigas de internato, Carolina e Estefânia, Íntimas no pensio
nato da Srta. Mâchefer" é o que iremos encontrar em Pequenas Misérias da Vida Conjugal.
(CH VoI. XVII, p. 592 Pmv)

NaFisiologia do Casamento, ele chega mesmo a emprestaràmeditação VI um título sobre
o assunto: "Dos internatos". (CH VoI. XVII, p. 294, Fis)

Burnand486 diz-nos que "ao lado dos colégios, os estabelecimentos privados de ensino
abundam à época, desde as boíte à bachot (fabricantes de diplomas), as fétidas oficinas dos
marchandsdesoupe (especuladores inescrupulosos) que dobram eprolongam o ensino oficial,
até as pensões elegantes onde a instrução é caríssima.

Isso levou-nos a nos perguntar se o romance oferece elementos para avaliação das
condições financeiras anteriores ao casamento da personagem e, ao mesmo tempo, averigua
ção da existência histórica da instituição citada.

À página 75, registra-se o único laço consangüíneo de Monique, seu irmão Jules, pois a
família fora tragada no vórtice da Revolução, depois de 1793. O fato de Jules haver estudado
num Conservatório e de Monique ter freqüentado colégio interno, prova que possuíam
recursos. Se Jules se tornou porcionista, deve ou pode ter sido em função da perda dessa
condição social, o que é coerente com a afirmação de terem sido vítimas do Terror.

Para melhor ainda nos certificarmos das facilidades financeiras, buscamos a Congregação
das FideLes Compagnes de Jesus. Foi a Enciclopédia Portuguesa Ilustrada que nos deu "Fiéis
Companheiras de Jesus", comunidade religiosa fundada, em 1820, pelo jesuíta. Varin e
aprovada, em 1826, por Leão XIII. Tinha a "finalidade de educar raparigas, especialmente das
clas~es abastadas". Possuía também orfanato para crianças pobres.

E mais que provável que a família, além de abastada e de grande influência política, fosse
de estirpe aristocrática e, por esse motivo, houvesse sofrido as perseguições políticas, haja
vista a frase dos verdugos de Jules, àpágina 64: "Abaixo o aristocrata, o espoliador de Deus!"

Outro dado esclarecedor é o que encontramos à página 198, onde Florian resolve-se a
colaborar no sustento e educação de órfãos, através de contribuições a sociedades diversas,
entre elas as Filles deJésus e as Fideles Compagnes deJesus. 487 Como vimos acima, esta última

486 Robert Burnand, La Vie Quotidienne en France en 1830, op. cil. 244.
487 Du Bousquier, personagem de A Solteirona, mesmo distante da motivação altruísta e desinte

ressada de Florian, institui esse costume como modelo: "Apoiou-se no sacerdócio pelas engana
doras aparências de uma piedade bem simulada: acompanhou a mulher à missa, deu dinheiro
para os conventos da cidade, sustentou a Congregação do Sagrado Coração, pronunciou-se a
favor do clero em todas as ocasiões em que o clero combateu a cidade, o Departamento ou o
Estado~. (CH Voi. VI, p. 536 Solt.)



396 Osmar Ramos Filho o.

mantinha também obras assistenciais àorfandade, o que ratifica a atitude de Florian, e mostra
o uso correto da informação. Quanto às Filles deJesus, dedicavam-se à educação das moças do
povo, bem como enfermagem adomicílio ou em hospitais, informação esta oriunda da mesma
fonte.

Ficamos, entretanto, intrigados ao verificar a coincidência da data de fundação de ambos
as Congregações - 1820, por constatarmos ser cronologicamente impossível Monique haver
estudado em tal instituição. Buscamos, então, o verbete "Congregação" da 'Larousse',
encontrando os seguintes dados:

As congregações religiosas de homens e mulheres, eclesiásticos ou leigos, foram
abolidas na França por uma das últimas leis promulgadas pela Assembléia Legislativa,
18-08-1792. Após a Concordata, algumas congregações masculinas se reformaram; mas a
lei orgânica de 18 germinal ano X confirmou a supressão pronunciada pela lei pré-citada.
Um decreto de 3 messidor ano XII decidiu que as associações religiosas não autorizadas
seriam dissolvidas, que cominuariam a ser executadas as leis que se opunham à admissão
de ordens religiosas com vinculação por votos perpétuos, e que no futuro nenhuma
congregação masculina poderia se formar sob pretexto de religião, a menos que fosse
autorizada. Esse decreto era dirigido principalmente contra a Companhia de Jesus ...

(Lembremo-nos de que as Fídeles Compagnes deJesus foram fundadas por um jesuíta)
Outros trechos:

A esse respeito, a correspondência de Napoleão I é muito significativa: "Minha
principal finalidade, escrevia ele em 07/10/1804 a Fouché, ministro da polícia, foi a de
impedir os jesuítas de se estabelecerem na França."

[00'] O imperador não estava melhor disposto para com as congregações de mulheres.
[00.] Minha intenção, diz ele na mesma carta, é tan1bém de não querer conventos de

religiosas; mas, a esse respeito, não vejo inconveniente em que as antigas religiosas
terminem sua vida em comum, e vistam os hábitos que quiserem; mas que elas não
admitam noviças e não saiam à rua com seus hábitos.

[00.] O governo imperial mostrou-se a seguir bem menos rigoroso, e um certo número
de congregações masculinas foi autorizado. Até 1817, essa autorização se dava por decreto
ou por ordenança. Mas sob a Restauração, quando a lei de 02/01/1817 restringiu aos
estabelecimentos eclesiásticos legalmente reconhecidos a faculdade de adquirir e aceitar
liberalidade, o governo se julgou privado do direito de autorização, e dele não fez mais
uso.

Parece lógico, pelo que acima se descreveu, que só a partir de 1817 as congregações
puderarncomeçara refazer-se, o que fica de acordo com adata dafundação - restabelecimento?
- das Fideles Compagnes de]esus, 1820, consignada pela 'Enciclopédia'.

~.:s ~~ c..:.
- "'::' isso

Afastados agora do convívio social, os jantares provincianos de cinco horas e as
reuniões ftstivas do solar estão suspensos. Não mais recebem os amigos. Há muito
tempo, osalão Barrasquié, que se equiparava ao salão Estrabaut eao Delaquerriue,
célebres no Faubourg Saint-Germain de Carcassone, trancara-se por luto. As visitas
rareiam enenhum riso despreocupado ressoa jápelas dependências da mansão dantes
acolhedora eftstiva. (p. 83)
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"A hora do jantar que a antiga França havia fixado no início da tarde e que posteriormente
transferimos para o seu final, parece bastante variável sob o Império. Segundo a linhagem a
que se pertence, o quarteirão que se habita, a profissão que se exerce, coloca-se a toalha mais
ou menos cedo:

"Aposto que se levantam às sete e jantam às duas", lemos em uma peça488 de Alexandre
Duval, a propósito da gente simples do Marais. O mesmo hábito para os trabalhadores e o
comércio menor, mas as famílias de condições mais elevadas já recuam até cinco ou seis horas
a refeição importante do dia."489

Stefan Zweig em sua biografia do romancista, afirma categoricamente:
"Em casa de Balzac o jantar é às cinco horas" .490
A Comédia Humana consagra, quase como uma praxe, esse horário:

- "~ois bem", disse eu, "por que não me vai procurar à hora do jantar?"
- "E isso", disse Gobseck. - "Depois da bolsa, às cinco horas". (CH Vol. III, p. 476

Gb)

Em Uma Estréia na Vida, vemos confirmado o "provinciano" do nosso texto. O
administrador Moreau dirá, dirigindo-se a Oscar e seus amigos: - "Tenho ordem do senhor
conde para lhes oferecer minha mesa, senhores' - continuou, dirigindo-se aos artistas, 
jantamos às cinco horas, como em Paris". (CH Vol. 11, p. 78 Ev)

Sabemos que Balzac não se limita a traçar bem as suas criaturas; batiza-as com singular
felicidade e com nomes que se fixam para sempre na memória. Os Mamelfe, os Bixiou, os
Birotteau, os Crevel, etc., recebem esse nome em virtude de não se sabe que onomatopéia
confusa que faz com que o homem se pareça com o nome.

Apesar disso, não desconsideramos a garantia da existência real de algumas personagens,
feita no prefácio. Por isso, em nossa correspondência inicial com Carcassone, indagamos da
possibilidade de terem de fato existido os dois salões mencionados. Como resposta, tivemos
a afirmação de que os Delaquerrierenão tinham sido localizados, existindo, em compensação,
os Estribaut, e não Estrabaut. Mas aqueles fontes acrescentavam que não seria possível dizer
se mantiveram um salão. Entretanto, numa leitura não relacionada à nossa pesquisa, focali
zando um povoado vizinho de Carcassone, no Languedoc da alta Idade Média, deparamos
com o nome de um escriba, Jean Strabaut; configurava-se mais uma variante dessa grafia,
confirmando-se foneticamente o registro.491

Para enfatizar a importância de ambos os salões em termos de província, o autor
equipara-os ao famoso bairro aristocrático parisiense.

E nem aqui inova, pois, em A Solteirona" du Bousquier nunca foi recebido nas sete ou
oito famílias que compunham o faubourg Saint Germain de Alençon". (CH Vol. VI, p. 455
Solt.)

O Gabinete das Antiguidades, que é o salão do marquês de Esgrignon, será chamado
"pequenofaubourg Saint Germain da província". (CH Vol. VI, p. 561 Ga)

488 La Maison du Marais, representada em 1800.
489 J. Robiquet, op. cit., p. 114.
490 5tefan 2weig , op. cito , p. 396.
491 E. Le Roy Ladurie, Montaillou, Village Occitan de 1294 a 1324. Ed. Gallirnard, 1975, p.15.
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o cartão de M. Hubert Camescasse, jornalista aposentado e causeur em plena
atividade, discutidor de religião e literatura, habitué da casa desde os tempos do Rei,
quando Barrasquiépai era aí oproprietário, há muitos meses não é visto na salva de
prata sobre o aparador do vestíbulo. O senhor Camescasse polidamente pretexta
indisposição eafazeres continuados. E o casal Du Malhac, dois apaixonados opinado
res da política, depois de infrutíferos conselhos dados à senhora, no empenho de
reíntegrá·la na posse do temperamento jovial que nela haviam conhecido, passaram
também a evitá·los, desculpando-se "com trabalhos excessivos". Espitalier, caloroso
amanuense, desde muito não vem distribuir os possantes apertos de mão, nem exibir
a casaca em cauda de bacalhau, e entre os demais freqüentadores só de raro em raro
um ou outro mais saudoso se faz anunciar. (p. 83)

Como seus únicos bens, a sra. de Portenduere, personagem de ÚrsulaMirouet, "possuía
uma granja de 4.700 francos de renda e sua casa na cidade. Em oposição a esse FaubourgSaint
Germain mirim agrupa-se uma dezena de ricaços." (CH VoI. V, p. 22 UM)

Marceau, ainda mais detalhadamente que Bertault - de quem nos servimos para classificar
o dr. Fluchieu como um "sobrevivente" -, teoriza também a respeito: Balzac tem o cuidado
de sublinhar a influência do tempo, como a do lugar. Aos transplantados, aos expatriados,
aos estrangeiros na França, corresponde o que se pode chamar de os sobreviventes, essas
personagens tão numerosas da ComédiaHumana, que sobrevivem àsuaépocae que desfilam,
em uma gera,Ção, os usos, as maneiras, os princípios, os modos de pensar de uma geração
precedente. E que existe um momento em que o homem para de mudar. Saúde, paixões,
cultura, vícios, virtudes, inclinações, manias, inúmeros recursos de que ele se serve para
compor, pouco a pouco, o seu rosto, vago de início, indeciso e que, bruscamente, um dia se
fixa, precisa-se. O homem adquire seus traços.,Ele não mudará mais. Petrifica-se.

Em que idade se opera essa estabilização? E bastante discutível. Geralmente, parece que
coincide com os primeiros sucessos, os primeiros triunfos, o primeiro brilho. Aí, então, o
homem afirma-se e satisfaz-se. Ele se detém. Se, após tudo isso, a História continua seu curso
normal, o homem só perderá o contato com o seu tempo quando se tornar velho, afastado,
aposentado, de chinelos ou cultivando seu jardim. Em suma, quando houver renunciado à
ação. Mas, se a História se acelera, o homem fica ultrapassado. Ele torna-se uni sobrevivente,
sendo ainda vivente. E como, aos quarenta anos, ainda não se renuncia a nada, não se demite
de coisa nenhuma, não se deixa empregos, eis aí um homem que vai continuar a pesar sobre
seu t.empo, sobre sua família, sobre seu meio comportamental, com princípios não mais
usuaIS.

Ora, a idade balzaquiana, mais do que qualquer outra, foi fértil em envelhecimentos
precoces e maturações precipitadas. Em 1821 - ano em que começa, por exemplo, a intriga
de Ilusões Perdidas - um homem de sessenta anos podia ainda haver dançado na Corte de Luiz
XVI; um qüinquagenário podia ter conhecido as guerras da Vendéia, as sessões da Convenção,
as prisões do terror, os leitos duros da Imigração; um homem de trinta anos ou, mesmo, de

Para encerrar o estudo do capítulo XVI, colocaremos ainda sob exame o parágrafo
seg~li?te, pois que continua a mostrar~nos os conflitos da personagem, em suas ressonâncias
SOCIaIS:
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vinte e cinco podia ter sido condecorado por Napoleão. Ora, Terror, Trianon, Napoleão, eis
aí outros tantos mundos ultrapassados. Abolidas as bastilhas, as tropas imperiais, passado o
tempo dos arrastadores de sabres através da Europa, desaparecido tudo isso, restam os homens
que, tendo tomado consciência de si próprios na estréia do Fígaro ou em Austerlitz, se
acomodam mal a uma época sem Beaumarchais, sem dragonas. Muitos, bem entendido, se
adaptam. Outros não chegam lá, nem chegarão jamais.

O comandante Genestas de O Médico Rural, bem como Brideau, de Um Conchego de
Solteirão, lamentam o Imperador, ambos podem ser tidos na categoria de sobreviventes. O
velho marquês d'Esgrignon, em Gabinete das Antíguidades, é um realista. Embora o rei haja
voltado, ele permanece um expatriado, um antiquado.

Os freqüentadores do salão Barrasquié dão-nos, em cortina extremamente rápida, uma
amostragem de criaturas que, embora incidentais, também se demoram no tempo. M. Hubert
Camescasse é um sobrevivente confessso, bem como Espitalier, este exibindo um típico
atestado dessa condição, sua casaca em cauda de bacalhau.

"
,~ )í-

O capítulo XVII - "Das conseqüências do passado" - prossegue materializando conflitos
da personagem, agora em termos da repercussão do crime junto à população local; uma
apreensão minuciosa da mentalidade provinciana continua se evidenciando:

O sacrifício de fules ea obscura história do crime em que padre MareeI perdera a
vicia, permanecem lembrados no recolhimento de Carcassone, viajando embora em
tom de segredo, de ouvido em ouvido, de casa em casa, suscitando reflexões e
dominando os sussurrados comentários do Departamento, espalhados ereespalhados
àfeição de cinzasao vento. [ ..}Eosangrento episódio, ainda que, na aparência, sepulto
no olvido, vive nas consciências, tresandando em cochichos ereticências. (p.84)

Embora o inusitado incidente sofresse, de boca em boca, censuras e mexericos,
desnaturado por impressõesfanáticas efantasiosas, exagerado de mil modos, chegando
a provocar incríveis versões de diabolismo que o temor de muitos lançava em
circulação, não alcançara, felizmente, as colunas indeléveis dos jornais jacobinistas,
empolgados com as profundas modificações da ordem político-social que se processa
vam. Por outro lado, no seio da multidão, o terror religioso que a lamentável
ocorrência provocara ditava aos espíritos circunspectos a compaixão natural e, às
almas simples, um supersticioso silêncio. (p. 85)

É possível também aqui comparar o estilo, através de outro trecho de A Bretanha em
1199, onde nos é traduzido o fenômeno social da transmissão de informações, cuja gênese
está num simples cochicho: "Curvou-se ao ouvido do vizinho ao qual disse duas ou três
palavras; e essas palavras, que permaneceram secretas para os oficiais e para Maria, viajaram
de ouvido em ouvido, de boca em boca, até o coração daquele que deviam ferir de morte".
(CH Voi. XII, p. 450 Bret. 1199)

Mais apontamentos de uma história dos costumes provincianos foram consignados, em
Um Conchego de Solteirão, motivados, no enredo, pela instalação da srta. Brazier em casa do
dr. Rouget: "Não é fácil ao público das pequenas cidades descobrir a verdade entre as mil
conjeturas, no meio dos comentários contraditórios e através de todas as suposições a que um
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fato dá lugar. A província, como antigamente os políticos da Petite Provence492 nas Tulherias,
quer explicar tudo e acaba sabendo tudo.

Cada um, porém, apega-se àface do acontecimento que mais lhe agrada; vê nela averdade,
demonstra-a e sustenta sua versão como a única acertada".493 (CH VoI. VI, p. 112, Cs)

Especialmente temível, pelo que se deduz do texto, seria aveiculação, através dos jornais
jacobinistas, que, se no enredo não chegaram a se pronunciar, vieram, entretanto, autenticar
historicamente todo o trecho.

- "Naquela época - disse Bianchon - havia censura e é preciso ser tão indulgente para o
homem que passava pelas tesouras de 1805 como para os que iam ao cadafalso em 1793". (CH
Vol; VI, p. 352 MD)

E esse, exatamente, o ano da cena em questão, 1805, eJean Robiquet494 de acrescentar que
Napoleão sempre proclamou sua fidelidade à Revolução, sem ignorar que, fazendo tábula
rasa do passado, ela complicou singularmente o presente. Certos usos, por ela suprimidos de
uma penada, mereceriam ser restabelecidos. Mas, é preferível não fazer nada de maneira
brusca. Que o público volte por si mesmo aos antigos hábitos; o Governo fechará os olhos,
sem levar em consideração o mau humor dos jornalecos jacobinistas, Le citoyen français e os
outros.

Lettres à l'Étrangere, T.
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492 Petite Provence: pane do jardim da Tulherias, passeio preferido dos políticos durante a
Restauração. (CH VoI. VI, p. 112 CS)

493 A profusão de elementos tomados justamente dessa obra da preferência de Balzac, evidenciaria,
talvez, uma intenção deliberada. Essa impressão poderia parecer puramente pessoal, mas deixa
por certo de ser assim vista, quando nos detemos em um trecho da introdução da Garnier, de
Pierre Citron. Nesse romance "Balzac obedece a um cuidado com a unidade estética: nada vem
elevar a mediocridade ou a vulgaridade que são o clima do romance, inserindo aí um pouco de
dignidade, de graça ou de colorido, qualidades que Balzac empresta de bom grado a seus
aristocratas. Pois Issoudun, para Balzac, é uma cidade ignóbil. A burguesia é egoísta, amorfa,
covarde. O povo não tem maior valor; os vinhateiros do subúrbio de Roma, ignorantes e brutais,
como o prova sua conduta em 1830, conferem sua admiração a um canalha como Maxence, e
estão a ponto de linchar José Brideau, com base em frágeis suspeitas, simplesmente porque ele
não é do lugar. Por toda parte, reinam a pobreza de espírito, os boatos cochichados ao ouvido,
as calúnias, as maledicências, que paralisam toda ação sob o terror do "que-se·dirá". Balzac não
se contentou em evocá-los no geral: agrupou uma série em torno das f~lias Rouget e Brideau.
No espírito ávido de escândalos, malsão, tortuoso, dos issoudunenses, Agata talvez não seja a
filha do doutor Rouget (M. Hochon faz-se o eco desses murmúrios, e, no manuscrito, sua mulher
o subscrevia.) Max talvez seja o filho do sub-delegado, Lousteau, portanto, o irmão de Ágata, ou
o sobrinho de Mme. Hochon. (Os netos dos Hochon consideram·no, por isso, seu primo); mas
ele talvez o seja também do doutor Rouget (potel o defende, ressaltando não haver nada de
anormal em vê-lo hospedar-se em casa de seu irmão). Quanto a Flora, suspeitada, no manuscrito,
de ser a filha do doutor, teria sido sua amante antes de sê-lo de seu filho - ou de seus dois filhos?
Aqueles que pensam que o doutor a respeitou não pressentem moralidade, mas impotência. Por
ocasião de suas correções nas provas, Balzac retirou de vários desses boatos sua consistência ou
verossimilhança, suprimindo os que diziam respeito ao nascimento de Flora, e dando por pai a
Maxum terceiro ladrão. O que não impede que, a cadauma das páginas onde murmura avirtuosa
e abafada opinião pública de Issoudun, o incesto ronde nas entrelinhas, e que as personagens
essenciais do drama sejam suspeitas de formarum atroi nó de víboras". pp. LXXXV e LXXXVI.

494 J. Robiquet, op. cit., p. 26.
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Todas as reflexões do capítulo XVII são atribuídas a Florian, portanto, é através dele que
continuaremos a visualizar a depressão emocional da esposa:

Freqüentemente acorda, alta madrugada, não obstante o tempo decorrido, ata
rantado com os soluços dela, estranhando-lhe a convulsão do pranto que molha os
bordados do travesseiro. Nessas oportunidades, simula dormir, para não constrangê
la, apesar de sentir-se igualmente arrasado. Quantas ocasiões chega ao solar, tomado
de angústia, sorrindo embora, e encontra-a melancolicamente a vaguear, abstrata,
sob as árvores da entrada, leve quanto um pássaro, engolfada em reminiscências, a
entretecer versos em pungentes solilóquios, a esgueirar-se ao pé dos troncos escuros,
frágil silhueta envolta no esvoaçante xale de musselina, que lhe enche a alma de pena!
Imersa em doridas cogitações, Monique parece corporificar outra estátua, na sombra
do jardim. (pp. 85/86)

Visto o aspecto médico não oferecer maior interesse que o relevo já implícito no texto,
voltamos nossa atenção para aspectos outros, detalhes sobre os quais temos subsídios
esclarecedores, como é o caso, por exemplo, dos travesseiros bordados.

Já àpágina 125, Monique repousa a ..."cabeça florida de ouro nos travesseiros de renda".
O enxoval da 'Comédia' exige esse complemento.
Ester, ao se levantar, no romance Esplendores eMisérias das Cortesãs, finca o belo cotovelo

"no travesseiro guarnecido de rendas". (CH VoI. IX, p. 258 Emc)
Em Gobseck, aparece, no quarto de uma condessa, "Sob amplos cortinados, voluptuosa

mente dispostos, um travesseiro enterrado num edredão de seda azul, e cujas guarnições de
renda sobressaíam vivamente sobre aquele fundo". (VaI. III, pp. 467/68 Gb)

Balzac, em carta a madame Hanska, exibe exagerada preocupação com os indispensáveis
adornos dessa peça da ~oupa de cama: "Se encontrares belas fronhas de travesseiro, é preciso
doze para cada leito. E necessário bordá-las nos cantos e nos lados. Faz-se isso melhor na
Alemanha que na França. Aqui as suas serão enfeitadas de renda".495

Na continuação do entrecho, fazendo a personagem "leve quanto um pássaro", o autor
serve-se de um comparativo animal; bem anteriormente, à página 13, para falar-nos da
diafaneidade de entes espirituais, ele os descreve "leves como a luz".

Outro clichê, essas imagens, traduzindo a imponderabilidade de seres: "Montriveau,
voltando-se, via-a [a duquesa de Langeais] andando com aleveza de uma sombra eestremeceu" .
(CH VoI. VIII, p. 174 DL)

Fraizier, um "advogadozinho" de O Primo Pom, retira-se da casa da Cibot quando seu
marido está morrendo, "com a leveza de uma sombra". (CH VoI. X, p. 612 PP)

Não encontramos o comparativo com a luz, que nos pareceu, aliás, de enorme propriedade
em cena onde os objetos da comparação são espíritos.

Em Z. Marcas, o leve será como um esquilo. (CH VaI. XII, p. 308 ZM)
Em O Pai Goriot, como as andorinhas. (CH VoI. IV, p. 85 PG)

495 Lettres à I'Étrangere, T. IV, p. 48.
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E, finalmente, em A Bretanha em 1799, veremos a srta. Verneuil esgueirar-se para uma
sala vizinha com a leveza de um pássaro. (CH VoI. XII, p. 390 Bret 1799)

No final do parágrafo, a personagem parece corporificar estátua na sombra do jardim.
Essa impressão ganha justificativa, pouco adiante, quando é descrita "Taciturna no seu
imobilismo". (p. 86)

Em Balzac, essa imobilidade instiga as mesmas imagens:

Os moços ficaram brancos e imóveis como estátuas de gesso. (CH VaI. VI, p. 185 Cs)
Não ficou imobilizado de pé, como uma estátua, ao ver-me pela primeira vez! (CH

VaI. I1I, p. 361 B)
Encontrei·o sentado na sua poltrona, imóvel como uma estátua". A personagem em

questão é Gobseck, no romance do mesmo nome. (CH VaI. I1I, p. 464 Gb)

Não hámuito surpreendera-a na intimidade, àfeição de ave aprisionada nagaiola
da alcova, à meia-luz, a tristeza no rosto quase transparente. (p. 86)

Apresentando-nos Modesta como "flor enc!ausurada como a de Catulo" ,496 o narrador
de Modeste Mignon conclui:

"Conhecem a gaiola; agora, aqui está o pássaro". (CH VoI. I, p. 373, MM)
Dirigindo-se àFosseusse, o capitão Genestas, em OMédico Rural, pontifica: "- Senhorita,

faz muito mal em ficar aqui sozinha; numa gaiola tão encantadora como esta, devia ter um
marido". (CH VoI. XIII, p. 385 Mr)

Estes exemplos seriam suficientes para configurar o mesmo emprego. Contudo, o texto
permite-nos ir além.

André Maurois497 , falando das punições usuais no colégio de Vendôme, diz-nos que elas
consistiam em correções que, aplicadas sobre os dedos do culpado, com uma palmatória de
couro, ultima ratio Patrum, causavam vivos sofrimentos, em inumeráveispensums e longas
permanências em uma espécie de cela, colocada sob a escada e a que os alunos chamavam "a
alcova" .

O autobiográfico Luís Lambert irá evocar esse episódio vivido no internato:

As alcovas assim construídas serviam-nos de prisão, às vezes ficávamos nelas fechados
meses inteiros. Os estudantes engaiolados eram vigiados severamente pelo prefeito, espécie
de censor, que vinha nas horas comuns ou de improviso, com passo leve, saber se
conversávamos em lugar de fazermos nossos pensums. (CH VaI. XVII, p. 38 LL)

Abraham, em suas comparações, classifica num genérico'diversos' um montante de cento
e vinte objetos. Procedendo à especificação ainda que de apenas um deles, podemos, sem
dificuldade, reencontrar as obsedantes imagens do romancista.

496 Modesta, flor enc1ausurada como a de Catulo, alusão aos seguintes versos do "Canto Nupcial",
de Catulo, poeta romano (87-47 aC): "Ut fios in saeptis secretus nascitur hortis... Sic virgo dum
intacta manet, tum cara suis est". (" Como a flor secreta que nasce nos jardins cercados... assim a
virgem é querida dos seus enquanto é intacta.") (CH VaI. I, p. 373, MM)

497 A. Maurois, op. cit., p. 19.
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No entrecho, a mecânica de um relógio, que, certamente, ainda fascinava àépoca, é pelo
autor transformada em paralelo: "Taciturna no seu imobilismo, mergulha-se a companheira
na monotonia da existência mecânica, em que a criatura se automatiza em atividade seme
lhante ao trabalho concêntrico de um relógio". (p. 86)

O narrador deA Musa do Departamento, fornecendo-nos um perfil do caráter excêntrico
do sr. de La Baudraye:

A espécie de inexplicável inquietação que transparecia nessa muda indiferença quase
aterrorizou a jovem mulher de vime anos; ela não compreendeu a princípio a egoísta
serenidade desse homem, comparado a um vaso rachado, que, para viver, regulara os
movimentos de sua existência, com a precisão fatal que os relógios dão a seus pêndulos.
(CH VoI. VI, p. 304 MD)

Antonia, em Um Homem de Negócios, explicando a Massimo as razões por que Denisart
é um tipo metódico: "Primeiro porque ele tem uma paixão, apesar dos seus sessenta e nove
anos; mas, por causa dos seus sessenta e nove anos, ele está regulado como um relógio". (CH
VoI. XI, p. 20 Hn)

':-

''" 'lo

Quando pensamos havê-los esgotado, personagens da sociedade polarizando conflitos
reaparecem, ainda:

Chegara a tal estado de consunção que, hoje, ele teme por sua vida. E sempre que
lhe recorda os imperativos do esquecimento, da distração e da sociabilidade, ela
pretexta enxaqueca insuportável ou se desfàz em lamentação contra a cidade em que
éestrangeira, contra os erros da sociedade, relembrando dramas alheios, quesão, aliás,
quanto ela o afirma, constantemente trombeteados por Francine Lucaste, conhecida
colecionadora de segredos, repertório ambulante de todas as novidades, ou as bisbi
lhotices do a'voué Guigue Quéfelec, o "espírito sutil de Carcassone". (pp. 86/87)

Aqui, os comentários não são cochichados nem segredados, mas, sim, trombeteados.
Em um dos Contos Droláticos, Le Succube, por duas vezes aparece a trompa, a fim de

como era de hábito no século XVI-, anunciarum evento, fornecendo-nos assim, umsubstrato
histórico para o emprego metafórico do verbo correspondente:

"Ladícte ordormancecommutéeen assígnatíon serapubliéepar le crieur de la 'vílle en tous
Les quarroys, et à son de trompe" .498

"Et sera Ledict íugement erreà son de trompe en tous les endroicts du dioceze" .499

Na 'Comédia', entre vários exemplos, selecionamos apenas um, metafórico, de A Musa
do Departamento: "Esses exageros trombeteados pelo Mail tiveram como resultado fazer
chegar dezesseis pessoas à noite ao castelo de Anzy", etc. (CH VoI. VI, p. 348 MD)

498 A referida ordem comutada em notificação será publicada pelo pregão da cidade, em todos os
quarteirões, e a som de trompa. (p. 377.)

499 E será o referido julgamento gritado, a som de trompa, em todos os logradouros da diocese.
(Idem, p. 399.)
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Lembramos, aqui, uma admoestação do próprio autor,no prefácio, dizendo que, em nossa
época de rádio, cinema e televisão, há de se aligeirar as exposições. Isso trouxe, como
conseqüência, o não aprofundamento de papéis de personagens que, normalmente, na obra
balzaquiana, ocupariam muito maior extensão. Como para compensar essa omissão, ele
prosura, mesmo na brevidade da citação, fornecer o máximo de características do modelo.

E esse o caso do a·voué. Numerosos são eles, na trama da 'Comédia', nem poderia ser de
outra maneira, pois as fortunas e as reputações das personagens estão em suas mãos.
Surgem-nos, geralmente, corrompidos e ambiciosos, sem escrúpulos para com os juízes.
Contudo, belas e dignas figuras brilham na coleção dos homens da lei balzaquianos: Derville,
Desroches, etc. .

Bernard François, pai do romancista, para associar o direito teórico, ensinado na Sorbon
ne, ao prático, que ele julgava indispensável, impôs a Honoré passar três anos no cartório de
um a'voué. O escolhido foi um amigo de Balzac,]ean-Baptiste Guillonnet Merville, excelente
jurista, homem culto e que possuía gosto pelas letras.

Guigue, embora não nos parecendo tratar-se de um apelido de Guillonet, não deixa,
entretanto, de evocar o nome da personagem biográfica.soo

Não é, contudo, aí que o autor irá fixar sua âncora na profundidade ambicionada. Para
tanto, ele se servirá de uma expressão que poderia qualificar sua própria estratégia: "espírito
sutil de Carcassone".

Em Os Camponeses, o narrador, declinando as pessoas mais proeminentes de Soulanges,
observa: "Depois da Sra. Soudry, a personagem mais importante era o notário Lupin,
encarregado de negócios da casa Soulanges" ... (p. 210)

No final da página 211, traçando-nos um seu retrato, o narrador acrescenta: "Sob o seu
gordo invólucro, Lupin escondia um espírito sutil; tinha o bom senso de ocultar sua fortuna,
pelo menos tão considerável quanto a de Rigou". (CH VoI. XIII, p. 211 Camp)

Como se o autor fora um adepto do movimento anti-psiquiátrico, em toda a depressão de
Monique não se vê administrar-se-Ihe um só medicamento, exceto no que concerne ao seu
problema de esterilidade, quando, porém, a maior ênfase recai sobre os recursos mágicos e
supersticiosos. Estranhamos, pois, quando Florian, para acompanhar Margot e prestar
assistência profissional a Carla "Pega avalise, aprovisiona-se com os instrumentos necessários
e bebe grandes sorvos de um cordial, tentando reanimar-se". (p. 125)

Entretanto, algumas das butiques da Comédia Humana se acham providas desse estimu
lante tônico, remédio, aliás, muito antigo.

Em O Filho Maldito,Sol um servidor da casa reanima Estevão: ...« por um cordial do qual
lhe dera algumas gotas num torrão de açúcar, nova e preciosa substância que os boticários
vendiam a peso de ouro". (CH VaI. XVI, p. 60, Fm)

O sr. Haudry obriga Cesar Birotteau, no romance do mesmo nome, a tomar cordiais.
(CH VaI. VIII, p. 476, CB)

500 De consonância equivalente a Quéfelec é Delbec, avoué do romance O Coronel Chabert.
501 O Filho Maldito é ambientado nos anos de 1591/1617.
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Uma melhora que podemos registrar, não de origem medicamentosa no sentido estrito,
éreferida em um texto da página 87:

Houvera uma pausa em sua extenuante tensão. Fora num dos outonos transcor·
ridos. Chovia torrencialmente e, certo dia, Monique recebera uma carta. Por ela, um
anônimo penitenciava·se em remorso pelo massacre de que participara. Confessava
viver entre dúvidas mortificantes quanto à culpabilidade do homem lapidado. Essa
missiva trouxera tão significativo consolo àcompanheira, que ele chegara apensar se
para obter aquele resultado, o qual lhe custara apenas os poucos sous da franquia (o
destinatário é quem estipendiava o porte da correspondência), bem valera pagar
algumas dezenas de francos por outras iguais, recorrendo ao mesmo artifício, no
anseio de consolá·la.so2

'r
)r )'1"

O correio [dá-nos contaJean Robiquet],SOJ pela morosidade, faz sorrir os estrangeiros.
Reclama-se, igualmente, da elevação das tarifas; uma carta para Lyon ou para Bordeaux
custa 14 sous, quase 10 francos da nossa moeda. E verdade que certas pessoas liberam-se da
franquia: como os selos ainda não foram inventados, e quem devia pagar o porte não era
o expedidor, mas sim o destinatário, os espertos convencionavam entre eles uma marca
bem visível no exterior do envelope: uma estrela, uma cruz, uma mancha de tinta, que
significariam, segundo os casos: "Chego amanhã" ou "Maria deu à luz" ... A carta era
entregue a domicílio. Seu destinatário examina-a, toma conhecimento do que ele queria
saber e devolve-a friamente ao carteiro, guardando os seus 14 sous.,

Em Pierrette, Balzac ratifica-nos todos esses sous:

Quando o correio recebe uma carta, que para ele vale apenas dois ou três sous, e não
encontra imediatamente aquele ou aquela a quem deve remetê-la, manifestauma solicitude
financeira que só encontra analogia na dos credores mais intrépidos. (CH VoI. V, p. 378
~ .

502 Uma abominável carta enviada por Filipe Brideau à mãe, em Um Conchego de S,olteirão,
provoca-lhe uma comoção fatal, fazendo dele, segundo seu irmão José, um assassino. E sabido
que o parricídio por carta é uma idéia de Schiller que aparece napeça Les Brigandi. O protagonista
responsável por esse recurso é Franz Moor, que Balzac irá citar em 1832, em Madame Firmiani,
confundindo-o, aliás, com seu irmão Karl; ele é o especialista do crime perfeito, cometido com
a ajuda da "carta que mata". Por certo, tal procedimento não é apanágio de Franz Moor. Em
Ligações Perigosas, Lados faz Valmont utilizá·lo contra madame de TourveI. A "carta que mata"
é tão somente uma variante do "espírito que mata", idéia que obsediara Balzac e se ligava à sua
filosofia; princípio que veremos aplicado a Florian. Mas, a presente nota visa especialmente
evidenciar uma curiosa inversão, quando a uma carta anônima é atribuida a função de levantar
o moral de Monique, ou seja, salvá-la, portanto uma "cana que ressuscita".

503 Jean Robiquet, op. cit., pp. 83-84.
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o esclarecimento dos crimes de que foram vítimas Jules e padre Mareei, e a obtenção da
gravidez, tão ardentemente desejada, trazem a Monique o seu pleno restabelecimento. Tudo
isso acha-se contido nos capítulos compreendendo a primeira consulta espiritual à maga e
subseqüentes.

Portanto, podemos agora transferir-nos do processo mórbido de Monique, já superado,
para o que apenas se inicia em Florian, causado pela chantagem da filha, e que o afetará
profundamente. .

A primeira entrevista de Rossellane com o médico dá-se àpágina 142, capo XXXI, - "Um
ataque a língua armada", - esboçando-se, em seguida, um discurso do narrador, mostrando
as reações à revelação feita pela suposta filha:

Hebetado, Florian se descontrola e, oscilante, deixa-se cair napoltrona do bureau.
Por momentos, julga perder a razão. Os próprios pensamentos esvaem-se-lhe deixan
do-o de cabeça vazía e inútil. Alimenta a sensação de que o gabinete, celeiro de suas
emoçõesprofissionais, há cerca de cinco lustros, adquire, súbito, a tensão de fàrnalha
incandescente. O sangue, como que em catadupas, alcança-lhe afronte pelas artérias
túrgidas; transpira suor copioso, apesar da estação fresca. (p. 145)

Artérias e veias novamente ajudando a compulsar emoções, como já assinalado em
Rossellane:

A senhora de La Baudraye, examinando Lousteau de soslaio, viu-lhe a fisionomia em
harmonia com todas as flores de amor que, para ela, renasciam naquele coração palpitante;
tentou mergulhar o olhar, uma vez, nos olhos daquele aquem tanto anlara, mas um sangue
tumultuoso precipitou-se em suas veias e perturbou-lhe o cérebro. (CH Vol. VI, p. 428,
MD) .

Sentindo um perfume de mulher na gravata de Calixto, Sabina tem uma reação, na qual
"O sangue em ebulição pareceu-lhe misturar-se simultaneamente aos seus nervos e querer
sair-lhe pelos poros!" (CH Vol. I1I, p. 382, B)

O suor, que constitui um outro elemento dessa fisiologia, foi utilizado com tal proprie
dade, que o óbvio de sua menção merece serdestacado. Retiramos o exemplo de Um Conchego
de Solteirão: "Quando, um quarto de hora mais tarde, a Védia foi tirar a mesa, encontrou a
patroa pálida e banhada em suor, apesar da estação fresca". (CH Vol. VI, p. 214 CS)S04

Toda essa reação não comove sua insensível agressora, e ela volta àcarga de maneira ainda
mais violenta, quando, então, a chantagem é verbalizada de modo bastante explícito:

Estupefato ante a cena insólita de que éprotagonista compulsório, Florian persiste
em rigidez de gelo, a engasgar-se de amargura. Regista estremecimentos earrepios de
jébre, brota-lhe travoso ressaibo na boca cerrada. {..} Sente a língua hirta, freados os
lábios. Embaça-lhe a vista e, quando volta a erguer as pupilas, consegue movê-las à
custa de enorme esforço. (p. 148)

Segundo Freud, quando nossa boca se cala, falamos pela ponta dos dedos.

504 O grifo é nosso.

:=:::e incidental s-:::
_ ,; ,FilipeBrideaua.::

_.. ..."Flora tremi

=== ~triz,chegandoa

-== _ seu encontro, e~
:=::5- ões ao mesmo 

~~.__--o_-: o, o cérebro pe
_ ::--;oso ressaibo, a fel:

_ I A·-=- ;mas e a constanCla
=:- :ere um caráter de a ~

~5.:imos registrar mesm
.;::; ma langue seglaça p!

o o leitor vem obse
.Lo.:mente cuidadosa por
_""S;), ele abandona a obje

=.=--olvimento que quase F

Mirando-o desteme
sucedem naface. Aper
as outras cores sobre os

Florian, como se in
ra-se uma estátua ne-vaJ
mais branco que as lau

.;'simplicidade do exempl
os sabendo o quão prirr

~nquantonoromance, a i
- "':da, a surpresa, já o mesm

-~'-rição de Béringheld - fig

- - Minha cólera transbord;
expressar uma reprovação.



10 o Avesso de um Balzac Contemporâneo 407

es e padre Marcel, e a obtenção da
o seu pleno restabelecimento. Tudo
imeira consulta espiritual à maga e

mórbido de Monique, já superado,
'hantagem da filha, e que o afetará

,-se àpágina 142, capo XXXI, - "Um
n discurso do narrador, mostrando

;xa-se cair napoltrona do bureau.
'?1lsamentos esvaem-se-lhe deixan
de que ogabinete, celeiro de suas
'uire, súbito, a tensão de fornalha
t/,cança-lhe a fronte pelas artérias
resca. (p. 145)

emoções, como já assinalado em

de soslaio, viu-lhe a fisionomia em
taSciam naquele coração palpitante;
lquem tanto amara, mas um sangue
le o cérebro. (CH Vol. VI, p. 428,

o, Sabina tem uma reação, na qual
neamente aos seus nervos e querer

ogia, foi utilizado com tal proprie
iramos o exemplo de Um Conchego
Védia foi tirar a mesa, encontrou a
", (CH VoI. VI, p. 214 CS)504

e ela volta àcarga de maneira ainda
de modo bastante explícito:

ista compulsório, Florían persiste
"la estremecímentos earrepios de
I Sente a língua hirta, freados os
,as pupilas, consegue movê·las à

~Ia ponta dos dedos.

A tensão de fornalha incandescente que adquire o gabinete, no parágrafo anteriormente
analisado, aqui se transforma em febre, sintoma que veremos em todo o decurso do livro:
Jules, tendo a sua ação barrada pela malta enraivecida que o quer linchar, "estremece em
rrêmitos de febre". (p. 56) Florian "vê-se febril, ante o dilema entre adotar ou rejeitar a filha".
(p. 131) Novamente Florian, ao imaginar Monique devassando-lhe os segredos, sente um
-emor "que lhe enfebrece o rosto". (pp. 179/180) E, finalmente, à página 292, é RosseIlane

uem, na cena do envenenamento, "Mostra na face febril, sinais de profunda violência
interior" .

Dessa febre incidental são acometidas diversas personagens. Quando, em Um Conchego
de Solteirão, Filipe Brideau anunciou a Flora Brazier que iria bater-se em duelo com Gilet seu
amante, (...) ..."Flora tremia como uma pessoa acometida de febre" ... (CH VoI. VI, p. 198,

s)
E em Beatriz, chegando a marquesa de Rochefide a Croisic, Calixto, apaixonado, dirige-se

o porto ao seu encontro, e assim nos exibe o texto os seus arroubos:" Calixto, ao caminhar,
:inha sensações ao mesmo tempo violentas e meigas; sentia a garganta apertada, o coração
i.::ltumescido, o cérebro perturbado; ardia em febre". (CH VoI. III, p. 262, B)

O travoso ressaibo, a febre e demais fenômenos são bastante óbvios na fisiologia das
emoções; mas é a constância de seu emprego, vas~da no estilo literário do romancista, que
-- es confere um caráter de absoluta peculiaridade. E o caso, por exemplo, da língua hirta, que
:onseguimos registrar mesmo em fane la Pâle, onde a personagem é Landon: "Ma colhe
:-:xpiraít; ma langue se glaçapar troisfois, quand traisfois j'ai 'voulu exprimer un reproche" .505

,~

~:- >:-

Como o leitor vem observando, as respostas emocionais são objeto de uma descrição
::specialmente cuidadosa por parte do narrador. Por vezes, visando maior realismo em seu
:lscurso, ele abandona a objetividade puramente descritiva para partilhar das emoções com
_1 envolvimento que quase poderíamos denunciar aí uma cumplicidade.

Mirando-o destemerosa, Rossellane saboreia avidamente as reações que se lhe
sucedem nafàce. Apercebe a enérgicapalidez que, no rosto perolado de suor, domina
as outras cores sobre os traços atormentados.

Florian, como se inopinadamente envolvido em fina máscara de marfim, afigu
ra-se uma estátua nevada - a estátua da Surpresa. Em lividez mortal está, com efeito,
mais branco que as laudas na mesa onde grafa as prescrições. (p. 149)

A simplicidade do exempio facilitou-nos reconhecerum similarno Le Centenaire, quando
3::amos sabendo o quão primitivo é seu emprego.

Enquanto no romance, a intitulação é claramente decorrente da especificidade da emoção
sentida, a surpresa, já o mesmo não acontece no Le Centenaire, onde o exemplo surge de uma
:.escrição de Béringheld - figura mágica presidindo há centenas de anos os destinos de sua

=:5 Minha cólera transbordava; minha língua congelou-se por três vezes, quando três vezes quis
expressar uma reprovação. (p. 210.)
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família -, quando em sua fronte se inscreverá o simbolismo por ele desempenhado: "Cefront
sévere eut merveilleusement convenu à une statue du Destin" .506

Mas, em Um Conchego de Solteirão, quando a mãe de Filipe Brideau constata que fora o
filho o autor do roubo do dinheiro da tia, reaparece a emoção como elemento designador:
"Sem que o percebessem, espalhara os cabelos sobre a fronte; e essa circunstância conferia-lhe
uma beleza tão horrível, que José ficou imobilizado pela aparição desse remorso, pela visão
dessa estátua do Pavor e do Desespero". (CH VaI. VI, p. 65, Cs)

Comparação mais curiosa ainda pareceu-nos a da página 151, quando, após uma avaliação
de todas as conseqüências de uma possível divulgação de sua paternidade clandestina, Florian
fixa a filha como se ela fosse o Mane, tecel, lares de sua vida. As palavras são de Balthazar, rei
da Babilônia, que, depois de ter, num festim, profanado os vasos sagrados do templo de
Jerusalém, viu aparecerem na parede, em letras de fogo, essas palavras, que significam
"Contado, pesado, dividido", e foram explicadas pelo profeta Daniel, como anunciando o
próximo fim de Balthazar.507

Em Esplendores eMisérias das Cortesãs, tal citação nomeia o capítulo LlI. (CH VaI. IX,
p.244Emc)

Em Os Camponeses, ela nos é apenas evocada, indiretamente, através da menção do festim
de Balthazar. (CH VaI. XIII, p. 171 Camp)

E em Alberto Sa'varus, Balzac reconhece-lhe todo o fulgor: "A seus olhos, este endereço
brilhou como deve ter brilhado o Mane, Tecel, Pares, aos olhos de Balthazar". (CH VaI. 11,
p. 219 AS)

Florian, desesperado, decide aceitara chantagem epagar. Essa cena, descrita em dois curtos
parágrafos, é de enorme riqueza documental:

Ergue-seperemptório. Aumentara, nos últimos três anos, as libras do rendimento,
pela morte de um parente afastado...

Tem o dinheiro e o dará. .. Encantoado, rebusca, decidido, bolsos eguardados do
consultório, manchando-se com a tinta de escrever. (p. 152)

A lembrança das velhas moedas não se desvaneceu. Muitas pessoas contam ainda em
libras, da mesma forma que falam de toesas, de arpentes, de alqueires: hábitos enraizados,
afetação de fidelidade aos antigos usos, manifestação política? A gente do povo esquece os
centavos, para só dizer sous, liards, demi·liards, quarts·de·liard.508

Se o autor se subordina a esse uso, por certo não deve ser pelos motivos citados, pois,
verdadeiramente, ele só afeta fidelidade a Balzac.509

506 Essa fronte severa conviria maravilhosamente a uma estátua do Destino. (p. 21)
507 Daniel, V, 25.
508 R. Burnand, op. cit., p.203.
509 Balzac preferia as antigas medidas. La Presse, jornal de uma burguesia que se pretendia favorável

ao progresso, em sua resenha literária, havia convertido em medidas atualizadas as cifras de
Balzac. Mas o romancista voltou, nas edições ulteriores, às velhas denominações que, sem dúvida,
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"Muralhas de várias toesas de altura" ajudam a descrever Carcassone. (p. 139)
Os "sous da franquia" postal (p. 87) somam-se àqu~les outros que, acrescidos ainda aos

~rds, são recolhidos das mãos de seu pai pelo menino Edard. (p. 111)
O manoír "Majorca", propriedade da família, desenvolve-se "por dezenas de arpentes

:=cobertos de vides". (p. 238)
As jeiras de onde "ressuma o melhor vinho de todo o Aude" e as "bordalesas" produzidas,

:.10 outras tantas medidas que levam ainda mais longe o rigor dos propósitos. (p. 239)

'f

)~ )~

A tinta de escrever com que Florian se mancha ao rebuscar bolsos e guardados, irá
::J.arcar-lhe ainda os dedos, ao arrebatar laudas de papel das mãos de Monique, no capítulo
:\lVII, "Ciúme contra ciúme".

"As folhas, tintas de letras, haviam-lhe marcado os dedos". (p.218)
Suspeitamos aqui a tentativa de evocar Balzac impressor, para quem esse devia ser um

:idente rotineiro, cuja lembrança se acha consignada, entre outros, emEsplendores eMísérías
:i:zs Cortesãs:

Todo aquele que esteve ou está ainda no jornalismo tem a necessidade cruel de
cumprimentar os homens que despreza, de sorrir ao seu maior inimigo, de pactuar com
as mais fétidas baixezas, de sujar os dedos por querer pagar aos agressores namesmamoeda.
(CH VoI. IX, p. 25, Emc)

Mas o motivo historicamente correto é-nos fornecido por Burnand. Ele fala-nos da
::=atativa, à época, de se lançar no mercado luvas de cachemira: "Assim Madame não correrá
:: risco de sujar suas brancas mãos ao contato de pinças. Ela não manchará os seus dedos de
:::.:tta de imprimir, caso tenha a fantasia de ler a gazeta".

Certamente não era, como vemos, das melhores a qualidade das tintas.

'f

)r )r

A profusa linguager;n fisiológica do livro contamina, por vezes, de aspectos prosaicos a
dução das emoções. E o caso da frase da página 153: "De alma agânica, deixa fugir do peito

.:::.ndo suspiro, quase um gemido que lhe rebenta um dos laços do colete justo". O lado

.:...-amático do gesto aparecerá em A Bretanha em 1799: "A Srta. de Verneuil suspirou
:::rtemente, como alguém que acabasse de retornar à vida". (CH VoI. XII, p. 420 Bret. 1799)

Em Os ComedíantesSem oSaberem, o lado provinciano: - "Quehomem feliz! - exclamou
~-a.zonaldando um suspiro de homem da província". (CH VoI. XI, p. 326 Css)

julgava mais condizentes com o espírito da língua francesa, bem como com as tradições do
Ancien Régime, das quais, até certo ponto, ele se prevalecia politicamente. Era também essa a
opinião de Hugo, que, no Le Rhin, no início do capítulo De Lorah à Bingen, menciona uma
distância de "quatro léguas da França ou dezesseis 'quilômetros', na horrorosa língua que a lei
quer nos impor, como se coubesse àlei a tarefa de formar a língua" . (Nota retirada da Ed. Garnier
Freres, 1966, La Rabouilleuse, p. 145).
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E, em OsFuncionários, a possibilidade do acidente: "Arremedava o Dr. Gall no seu curso,
de modo a fazer estourar de riso o mais abotoado diplomata". (CH VoI. XI, p. 158, Func.)

Mas, quando, à página 147, Florian, profundamente emocionado, "afunda as mãos nos
bolsos e retira-as, imediatamente, úmidas", esse gesto, armando-se e desarmando-se de
maneira tão brusca, parece alvo de uma censura ocasionada pela súbita constatação da quebra
de uma regra de etiqueta.
o Em seu Traité de la Vie Élegante, Balzac adverte-nos de que de um homem verdadeira
mente apurado" ilne lui échappe aucun geste de mauvais ton "...510

E, em Le Vkaire desArdermes, exemplifica-nos a advertência:
Argow, o pirata, pretendendo desposar Mélanie, oferece ao prefeito uma recepção, e, nessa

ocasião, adverte seus companheiros quanto à decência com que devem apresentar-se. Diri
gindo-se em especial a um deles, diz: "Toi, Scalyt, tâche de nepas fourrer tes mainsà chaque
instam dans tes poches" .511
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Outra resposta em nível corporal são os sestros. Encontramo-los em Fondanaiche, em
Rossellane, em Fluchieu, e, agora, em Florian: "As palavras da filha recém-egressa, em forma
de obstinada mulher, ressoam ainda, perturbadoras, em seus ouvidos. Ele cisma, retorce um
dos pincéis do bigode, as rugas afundam-se-lhe na face". (p. 154)

O detalhe fisionômico surge no texto, pela primeira vez, quando flagramos Barrasquié,
em seu gabinete, "cumprimentando os primeiros doentes, sorrindo por baixo do bigode
pendente que deixara crescer". (p. 142)

A instalação do sestro dá-se quando "morde o bigode", esmagado pela conclusão de que
as pessoas não compreenderiam o seu drama, as mulheres dignas não pisariam mais seu
consultório. (p. 151)

Um pouco mais à frente, ele

Contudo, a depilação não elimina o cacoete, pois que o veremos "mordendo o lábio
superior, sestro com que substitui o antigo hábito de morder o bigode, agora raspado". (pp.
177/178)

Com essa seqüência de citações, visamos não somente demonstrar a criteriosa construção
de tais características, aparentemehte desprovidas de importância, mas, também, dar conti
nuidade ao confronto literário.

[..Jsurge sem os antigos bigodes. Interpelado pela esposa - que lhe conserta vezes
e vezes a camisa abotoada errada e os sapatos desamarrados -, tenta esquivar-se à
explicação, mas esclarece, depois, que cortara distraidamente uma das pontas efora
obrigado a raspá-lo de vez. (p. 171) o

510 Não deixa escapar nenhum gesto vulgar. (Traité de la Vie Élégante, Curiosités Littéraires et Pages
Inconnues, Ed. et Librairie Bibliopolis, p. 74.)

511 Você, Scalyt, trate de não meter a cada instante as mãosnos bolsos. (p. 284.)
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No romance A Bretanha em 1799, "o comandante [Hulot] levou a mão ao bigode, como
:,~a o retorcer". (CH VoI. XII, p. 499 Bret. 1799)

O capitão Montefiori, deAsMaranas, "sabia retorcer o bigode como um homem pronto
:cduzir tudo a cacos". (CH VoI. LXVI, p. 141 Mar)

Mesmo a metáfora dos pincéis está presente entre as imagens do romancista.
Zena, de Uma estréia na Vida, tem "cílios como pincéis". (CH VoI. 11, p. 62 Ev)
De Pierrette, "Os longos cílios desenhavam-se como pincéis sobre as maçãs do rosto" ...

H VoI. V, p. 375, P)
Quem, igualmente, "deixara crescer o bigode" (e, no caso, por motivos políticos) é

~~udissart, no romance O Ilustre Gaudissart. (CH VoI. VI, p. 248 IG)
Nossa análise do capítulo XXXII termina com a citação de um adágio, que apersonagem

~memora,em meio às reflexões sobre sua própria atitude do passado, de rejeição.à filha:

- "Por quê não a trouxe comigo? Por quê fugi ao dever eà verdade?" - ~uspira,

melancólico, apertando a cabeça entre as mãos, ante a irremediabilidade do aconte
cimento passado. - "Mas, Laio está morto"... (p. 155)

Laio era pai de Édipo, rei de Tebas. A expressão, em francês, equivale à nossa "Inês é
rta", isto é, o caso está liquidado, não adianta falar nisso, ou não se pode dar remédio.
O romance A Solteirona ilustra-o com o seguinte exemplo:

Quando tantas pessoas são obrigadas a pagar rendas vitalícias a outras, que haverá de
mais natural do que se pagar uma, voluntariamente, ao nosso melhor amigo? Mas Laia
está mono... (CH Vol. VI, p. 445 Solt)

'~

~:- )l-

"O desespero de um pai" intitula o capítulo XXXIII e, logo emseu início, é-nos assinalada
.:nsânia da personagem:

Na noite morta, a insânia conserva Florian de pé, diligenciando coordenar os
pensamentos, reequilibrar as forças. Nem chegara a envergar o barrete de dormir.
Vaga solitário, tentando decifrar os arcanos da consciência. (p. 155)

O pormenor do barrete é o alvo de nossa preocupação; Concorde com a cronologia,
_.:-:ubro, essa peça de dormir é justificada por Robiquet,512 quando nos assinala que, na maior
~L'Le das casas burguesas, o,aquecimento é tão precário quanto a iluminação. Uma vez que
::s quartos são frios, se é forçado a cobrir a cabeça. Barrete de dormir para os senhores, touca
-= amarrar para as damas.

A depress~o de Florian reedita a sintomatologia de Monique. Depois da insânia, vem o
....:::ean1ento. E, contudo, o estilo que estabelece, diferenças, outras tantas diversificações
-olhidas por semelhanças na obra balzaquiana. A página 157, lê-se: "Avança a estação no
_raço morno do soldo Meio-Dia. Nos demorados crepúsculos, Florianestira o olhar fitando

acaso, um ponto perdido para além do que os olhos podem ver".

J. Robiquet, op. cit., p. 110.



412 Osmar Ramos Filho
OAves~

Na página 179, uma variante. Em um diálogo com a esposa, "Florian fixa um ponto no
piso, evidentemente contrafeito" ...

Poupillier, personagem de Os Pequenos Burgueses, "um homem que media quase seis pés
de comprimento, olhava fixamente para um objeto imaginário ao pé da cama" ... (CH VoI.
Xi, p. 483 Bur)

Calixto, apaixonado por Beatriz, "permanecia horas a fio olhando para uma figura da
tapeçaria". (CH VoI. m, p. 294, B)

A viscondessa [sra. de Beauséant, emA MulherAbandonada] [...] ergueu os olhos para
a cornija, àqual sem dúvida confiou tudo o que um desconhecido não devia ouvir.

Uma cornija é certamente a mais doce, amais submissa, a mais benévola confidente
que as mulheres podem encontrar nas ocasiões em que não ousam fitar seu interlocutor.
(CH VaI. m, p. 68 Ma)

Em sua nosologia o autor não esquece nenhuma forma de distúrbio; mesmo a do
pensamento é por ele consignada: "O enxame das idéias lhe volteia em torno, como vespas
vorazes. Invariável a depressão que o acomete ao peso do remorso que carrega por inquilino
implacável da consciência". (p. 159)

Esse parágrafo constitui, indiretamente, uma homenagem à pretensa obra filosófica de
Luís Lambert; se não, ouçamo-lo em uma de suas preleções: "Ora as idéias nascem por
enxames, uma puxa a outra, encadeiam-se, todas são excitantes, multiplicam-se, são loucas".
(CH VoI. XVII, p. 50 LL)

Outro recurso para ilustrar o alheamento, mostrando a que ponto chega o seu desinves
cimento da realidade, é a citação de um sintoma importante, qual seja, o abandono das mais
caras ocupações. - "Que turbilhão de pensamentos indecifráveis lhe domina a cabeça? Não
mostra nenhum interesse pela casa, nem mesmo pelas rosas!" (p. 160)

Idêntico em seu conteúdo, é o exemplo da página 269: "Em seus dias subjetivamente
vividos com intensidade, embora em trágica vadiagem exterior, deixa os seus alegretes
transformados em cemitérios das roseiras" .

Esse é um empréstimo tomado a uma das mais fascinantes personagens, Baltasar Claes,
que, à procura de 'seu' Absoluto, é assim percebido por sua mulher: "Insensivelmente viu
Baltasar tornar-se indiferente àtudo quanto ele tinha amado, descuidar-se de suas tulipas em
flor, e não mais pensar nos filhos". (CH VoI. XV, p. 503, PA)513

*
* >}

O capítulo XXXIV, "Uma cena modelo", oferece uma frase de interesse, onde aparece a
expressão 'olhar hipocrático'; Utilizada para ressaltar a irremediabilidade da situação, tem,
figuradamente, o mesmo significado com que foi empregada em O Prímo Pom, onde está

513 Citemos dois documentos sobre o interesse que Balzac mostravapelos esforços da horticultura.
No dia 2 de junho de 1839, escrevia à Estrangeira: "Parece que haverá no outono uma dália
Balzac"... No dia 15 de setembro de 1840, George Sandescreve aseu filho: "Balzac... está mesmo
louco. Descobriu a 'rosa azul', pela qual as sociedades de horticultura de Londres e da Bélgica
prometeram 500.000 francos de recompensa" ... (pubI. por R. Pierrot, na R~ue des Sciences
Humaines, oct.ldec. 1959, p. 445). (Nota de rodapé da ed. Garnier 1962, Béatriz, p. 343.)
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associada àiminência da morte: "Nesse ponto, Barrasquié dirige para ela o olhar hipocrático
do médico experiente quando examina um caso incurável, em que percebe o aviso da morte" .
(p. 166)

Em O Primo P07lS:

Apesar dessa última frase tão consoladora, o doutor lançara ao doente um desses
olhares hipocráticos nos quais a sentença de morte, embora oculta sob uma comiseração
habiUlal, é sempre descoberta por olhos interessados em saber a verdade. (CH VoI. X, p.
499 PP)

Balzac, diz-nos Maurois,514 gostava de alegria e não era muito exigente quanto àqualidade
das brincadeiras. Nada o divertia tanto como os provérbios," ou quase isso". Ele os registrava:
L'occasionJait le luron. Biere qui coule n'amassepas mousse. Dis moi qui tu hantes,je te dirai
qui tu hais.515

Se um dos amigos inventava uma variante, um riso gargantuesco sacudia sua pança.
Brincadeira vulgar? Talvez, mas um homem que traz na cabeça um mundo tem o direito,

por uma noite, de depor o fardo. E, aliás, os provérbios postiços eram lançados, como todas
as coisas, no cadinho da Comédia Humana, onde os reencontramos na boca do aprendiz de
pintpr Mistigris (Uma Estréia na Vida).

A página 169, Florian formula o seu, como em resposta aos que lhe são lançados pela filha.
O dito consagrado em francês é "faire la sourde oreille", mas ele o altera a seu modo,
tornando-o igualmente postiço: "Ela gosta de relembrar rifões. Sim, é bom lembrá-los. E terei
os meus: 'Aparoleslourdes, oreillessourdes'." (p.169)

,~

):- )}o

A primeira informação digna de destaque, do capítulo XXXVI - "A força do sangue" 
radica-se no fato de que, "Monique, no intuito de reavivar-lhe o apetite, altera virtualmente
a lista do cardápio, recorre aos velhos livros de receitas mas, em verdade, qualquer prato é
insulso a Florian". (p. 175)

Essà terapia da inapetência foi tentada por Henriqueta, em O Lírio do Vale, na recupera
ção do sr. de Mortsauf, igualmente sem nenhum sucesso: "Apesar das atenções maternais da
esposa, não achava nenhum prato aseu gosto, pois pretendia ter um estômago estragado, cujas
dolorosas digestões lhe causavam contínuas insônias". (CH VoI. XIV, p. 364 - Lírio)

Segue-se a essa forma de tratamento uma série de outras medidas similares, quando, então,
o narrador conclui: "Nada, porém, surte efeito. Todos os seus atos redundam, como bem o
reconhece, em carregar água em cesto". (p. 175)

O adágio, encontramo-lo no prjmeiro romance de Balzac: - "Caramba! Não vamos fumar
sobre tonéis de pólvora, cidadãos. E divertir-se em carregar água num cesto, ostentar coragem
Ora de propósito". (CH VoI. XII, p. 349, Bret. 1799)

514 A. Maurois, op. cit., p. 309.
515 L'occasion fait Ie Iarron. Pierre qui roule n'anlaSse pas mousse. Dis moi qui tu hames, je te d.irai

qui tu est.
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Após a admissão desse fracasso da esposa em suas manobras para ajudá-lo, o texto
mostra-nos a personagem buscando um local isolado, para tentar escapar aos próprios
pensamentos:

Em certo crepúsculo, Florian, no anseio de fugir ao curso mórbido das próprias
lucubrações, se refugia entre as torres octogonais de Saint Nazaire, pelaporta interior
que abre para Oeste. Em meio às colunas de mármore do edifício, recolhe-se medita
tivo junto à estátua de Pierre de Roquefort que o clarão da tarde, filtrado pelos velhos
vitrais do século XIV; ilumina. Essência indistinta flutua no ar. Odor a passado, a
antiguidade que impregna oambiente. Emotivo, Barrasquiépensa nas criaturas que
ali viveram no curso de outras eras... Quantos romances sofridos!Dores maiores que
as suas, dores menores que as suas! Quantas provações suportadas! Curva·se-à onipo
tência da Lei que lhe pede a reabilitação através de testemunhos condignos e, a sós,
liquefaz em lágrimas a carga de infortúnio. Como nunca, aquela sede de solitude lhe
absorve as energias edeixa-se, no silêncio gótico das ruínas, possuir inteiramentepelos
problemas que o esmagam... Curte os doridos lamentos, ante a mudez da pedra que
nada pode indagar. Imenso langor, a nascer do entrechoque entre o remorso e o
orgulho, apossa-se-Ihe da alma. Impertinentes ressurreições da memória trazem-lhe
vivos, junto de si, os seusfantasmas inclementes, asfiguras da vidente eda recém-nata
que relegara ao desprezo. Em tomo do seu nógórdio, as idéias passam erepassam·lhe
na mente, errando em desvario, no vasto mundo das hipóteses, à busca de equação.

Sentimentos acerbos de expectativa emedo fazem-no assustadiço ante ofuturo. Se
o hoje é terrífico, o amanhã surge desalentador!Assim medita quando o tatalar das
asas de humilde rouge-queue, ferido e refugiado na muralha, põe.lhe o coração aos
saltos. (pp. 175/176)

Como nos assinala Barbéris,516 certas exaltações, em Balzac, são inseparáveis do cenário
familiar de sua infância. "A catedral de Saint Gatien sobretudo o atrai pelo seu aspecto
sombrio". Ele vinha freqüentemente perambular no desert de pierre que envolve sua nave,
à espreita de sensações religiosas e românticas, nas suas ruas silenciosas, onde chegam,
atenuadas, as ondas melodiosas dos cantos sagrados e o som dos grandes órgãos.

Chegava mesmo a valorizar os corvos (choucas), agitados pelas vibrações dos sinos; seu
vôo animará suas descrições. "O simples nome de Saint Gatien despertava nele mundos de
lembranças", dirá sua irmã Laure. Ele próprio repetirá que sofrera o enfeitiçamento das
pompas litúrgicas.

Quantos romances guardarão a marca dessas impressões! Sténie,jane la Pâle, L'Excom·
rmmié, Maitre Comellius, A Mulher de Trinta Anos, O Cura de Tours, e um romance
inacabado: Le Prêtre Catholique.

Wann-Chlore, heroína do amor total, refugiar-se-á no claustro. Aí, entreterá o culto da
fidelidade, e o jovem romancista oporá essa ilha de absoluto ao universo tragicômico da vida
burguesa e privada em casa de madame d'Arnneuse. .

Reconhecida a adequação do cenário, iremos pinçar, para análise, alguns de seus
elementos estruturantes.
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516 Pierre Barbéris. Balzac et le Mal du Siecfe, Ed. Gallimard, Paris, 1970, VoI. I, p. 206.

Nephtaly diz-lhe ela, ainda
pronuncia pela primeira vez: "
201.)



o o Avesso de um Balzac Contemporâneo 415

; manobras para ajudá-lo, o texto
para tentar escapar aos próprios

ir ao curso mórbido das próprias
r;aint Nazaire, pelaporta interior
ore do edifício, recolhe-se medita
rão da tarde, filtrado pelos velhos
~ flutua no ar. Odor a passado, a
arrasquiépensa nas criaturas que
ances sofridos!Dores maiores que
ryes suportadas! Cur'va-se-à onipo
e testemunhos condignos e, a sós,
nunca, aquela sede de solitude lhe
ruínas, possuir inteiramentepelos
mos, ante a mudez da pedra que
~trechoque entre o remorso e o
trreições da memória trazem-lhe
iguras da vidente eda recém-nata
o, as idéiaspassam erepassam-lhe
as hipóteses, à busca de equação.
TI-no assustadiço ante ofuturo. Se
sim medita quando o tatalar das
~ muralha, põe-lhe o coração aos

Balzac, são inseparáveis do cenário
;obretudo o atrai pelo seu aspecto
>ert de pierre que envolve sua nave,
las ruas silenciosas, onde chegam,
som dos grandes órgãos.
tados pelas vibrações dos sinos; seu
Gatien despertava nele mundos de
í que sofrera o enfeitiçamento das

sões! Sténie,]ane la Pâle, L'Excom
O Cura de Tours, e um romance

10 claustro. Aí, entreterá o culto da
.1to ao universo tragicômico da vida

Içar, para análise, alguns de seus

i, Paris, 1970, VoI. I, p. 206.

Ao traduzirmos choucas por cor'vos, fizêmo-lo pela absoluta falta de um correlativo em
_ortuguês. A 'Enciclopédia' diz-nos que este é um sub-gênero dos corvos e que, de fato,

ostra preferência por campanários e ruínas. Seu correspondente é um rouge-queue,
:onhecido como rouxinol dos muros, porque se aninha espontaneamente nas fendas das
.::nuralhas.

Portanto, na diversidadeda escolha, a espécie adequada ao mesmo nicho ecológico.

'r
}l- >l-

Com as reuniões em casa das Lajarriges, os sofrimentos da personagem são como que
abrandados. Entretanto, quando ocorre o encontro de Monique com Rossellane, àporta do
:onsultório, o que se dá no capítulo XLV - "Uma suspeita" - começam a reagravar-se os
sintomas.

Longamente trabalhado pelos pensamentos de culpa, o marido faz-se menino
trêmulo colhido em erro pelaprofessora a quem ama, em cujaface a reprovação cresce
na medida em que se lhe expandem, no rosto, os sinais do choque sofrido. (p. 207)

Esse exemplo faz apelo à noção analítica de regressão.
Antes, já o havíamos visto, quando, apaixonado por Carla, "ameninado", leva-lhe

uinquilharias. (p. 116)
Em outra personagem, Fondanaiche, é sintoma decorrente de sua confissão do crime:

"Transparece-Ihe nas pupilas a pusilaminidade de um menino apanhado em delito flagran
~.»

Na obra balzaquiana, o recurso tem utilização bastante recuada.
Observemos a reação em Clotilde, a princesa de L'Israélite: - "Ne-phtaly, lui dit - elle

encore toute émue et d'une voix douce comme celle d'un enfam qui prononce pour la
premiere fois: 'Ma mere' ... Ne-phtaly, prometez-moi de ne jamais a/fronter 'votre ri'val?"S17

Na 'Comédia', um exemplo vem de A Bretanha em 1799: "Repentinamente, os conspi
radores se separaram em vários grupos e os sussurros cessaram. Semelhantes a escolares que
pregaram alguma peça na ausência do mestre, apressaram-se em afetar ordem e silêncio".
(CH VoI. XII, p. 438 Bret. 1799)

Para completar, trouxemos Atanasio, o suicida de A Solteirona: - "Mamãe - disse ele,
retomando a voz de sua infância, de tal maneira foi doce a sua voz, e retomando, ao mesmo
tempo, essa apelação abandonada há tantos anos". (CH VoI. VI, p. 527 Solt)

"
* )'1'"

Daqui nos transferimos para o capítulo "Ciúme contra ciúme" , XLVII: "Varara dias e
dias macambúzio. E, na véspera, caíra de um salto sobre o móvel que rangera, esparramando

j17 Nephtaly diz-lhe ela, ainda muito emocionada e com uma voz como a duma criança que
pronuncia pela primeira vez: "Mamãe" ... Nephtaly, prometa-me nunca afrontar vosso rival? (p.
201.)
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caixas de obréias e plumas, fazendo espatifar no tapete primorosas faianças de Delft". (p.
215)

Balzac desde jovem aspirava, como sabemos, ser um colecionador. Em uma carta escrita
em 03 de janeiro de 1849 de Wierzchownia, quando a mãe se encontrava em sua casa da rua
Fortunée, tomando conta de seus tesouros de museu, ele recomendava: "Vá ver Laure e suas
filhas, mas o melhor é evitar que elas venham lhe ver".

Certamente, havia aí muito de medo dos credores, mas a probabilidade de danos
materiais às suas peças justificava, sem dúvida, grande parte dessa preocupação. Reprodu
zindo, em sua obra, de maneira fantasiosa, esses acidentes possíveis, ele talvez o haja feito
como se para exercer um controle sobre a desagradável emoção oriunda dessa possibilidade.

Nosso primeiro exemplo, de impressionante semelhança, é de ]ean-Louís: "Courottín,
froíssé, Uche le thé; ]ustíne rít, et la table tombe, en offrant le víde là ou étaít le pleín;
tíntamarre éffroyable, second désastre: íl y pérít un servíce de porcelaíne de Saxe" .518

O exemplo que nos vem de Os Funcionáríos veicula em um conselho materno, sob a
forma de prevenção, a fobia do colecionador; a personagem é um extranumerário pobre,
chamado Sebastião de La Roche:

Sua pobre mãe pusera-lhe cinco francos no bolso, para o caso que fosse absolutamente
preciso jogar, recomendando-lhe que não perdesse nada, que permanecesse de pé, e que
prestasse muita atenção para não derrubar alguma lâmpada, alguma bonita ninharia
exposta sobre um aparador. (CH VoI. XI, p. 134, Func)

As obréias constituem uma informação de época, pois eram utilizadas para sinetar cartas.
Em Esplendores e Mísérías das Cortesãs, Luciano de Rubempré, pouco antes de seu

suicídio, redige quatro documentos: "Fez deles um maço, fechou-o com obréias, marcou-lhe,
com a força do delírio, o cunho de um sinete de armas que trazia num anel, e colocou-o
bem à vista no meio do chão". (CH VoI. IX, p. 356, Emc)

A propósito, é a correspondência que centraliza a temática do capítulo. Florian,

Exausto, chegara à' casa maís cedo, após nova entrevísta com a extorsíonáría.
EncontraraMonique, desta vez, diante das gavetas abertas do bonheur·du-Jour lendo
oque ele supõe ser cartas. Ela se levantaraprecipitada, rubra, recolhera os documentos
entre as mãos trêmulas e trancara·os com apequena chave que recolhera ao decote. (p.
215) -

Em A Físíología do Casamento, uma prescrição a título de conselho:

[...] entre você e sua esposa, você deve ter sempre pretextos engenhosos para remexer
em suas cômodas e nas suas secretárias; porque se ela se lembrasse de ocultar-lhe uma
estátua, é do maior interesse para você saber onde ela a escondeu. (CH Vol. XVII, p. 362,
Fis)

Manifestem também sempre a mais projunda admiração quando virem qualquer
móvel posto de novo no seu quarto tão bem disposto. Tratem imediatamente de fazer

518 Courrotin, irritado, deixa cair o chá; Justina ri, e a mesa tomba, mostrando o vazio onde havia
o cheio; barulhada espantosa, segundo desastre: espatifa-se um serviço de porcelana de Saxe. (Jean
Louis, Ed. Michel Lévy Freres, Paris, 1867, p. 29.)
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explicar-lhe a utilidade; e torturem depois o espírito para conseguir saber se ele tem um
emprego tácito e se encerra escaninhos pérfidos. (CH VoI. XVII, p. 363, Fis)

o cenário do desentendimento conjugal está, portanto, mobiliado, e o móvel, embora
só contendo, na realidade, inocentes escaninhos, não escapa à perfídia de Florian.

As emoções de Monique acompanham essa busca de coerência, ao serem traduzidas na
-elha linguagem fisiológica: "Em pânico, o rosto da senhora fizera-se cor de cinabre". (p.
_15)

O significado da coloração foi lido na fisionomia de João Francisco, em O Cura da
Aldeía: "O rubro dos lábios fazia-seno tar por essa coloração de cinabre que indica uma
:erocidade contida, e que em muitas criaturas acha uma válvula de escape nos ardores do
_razer". (CH VoI. XIV, p. 95 - Ca)

Mas, voltemos às cartas, nos detalhes românticos de sua apresentação, pois são elas que
.:nelhorpresentificam o estilo e as preferências do autor de Memórías de DuasJovens Esposas:

Apertara entre as mãos asfolhas depapel adamascado, entremeadas de ramilhetes
secos. Desdobrara-as, precipitadamente, efora de encontro à caligrafia da esposa em
linhas certas, as letras de talhe simples, os títulos em ronde e, em alguns trechos,
caracteres convulsos. A princípio, tivera dificuldades em ler o documentário ornado
com aparato afetivo, não só porque, no anseio de apreender a significação final das
frases, saltava expressões, como também porque lágrimas antigas haviam enodoado
grupos de palavras, tornando-as obscuras ou ilegíveis. (p. 216)

Não se pasticha um ex-impressor sem atentar para a qualidade do papel; e se o assunto
são cartas de amor, seria erro ainda mais grave negligenciar o pormenor, em se tratando de
3alzac, cuja correspondência amorosa é uma das mais ardentes da literatura romântica.

Ouçamos as ponderações de Vautrin a Rastignac, em O Pai Goriot: "Será Cristóvão que
á de levar suas cartas de amor? E você as escreverá em papel comum? Isso seria um suicídio".

'CH VoI. IV, p. 129 PG)
O mesmo cuidado é visto em Melmoth Apaziguado: - "Como faremos esta noite? Leão

~er vir a todo custo - dizia a senhora de la Garde ao ler uma carta apaixonada escrita num
_capeI acinzentado". (CH VoI. XV, p. 282 - Mel)

Em Modeste Mignon, a qualidade do papel denuncia o modelo: - "como adivinhar,
através dos aromas inebriantes desses lindos papéis adamascados, dessas frases que sobem à
:::abeça, o coração verdadeiro". (CH VoI. I, p. 487 - MM)

A caligrafia é também objeto de igual critério. Balzac, em Pequenas Misérias da Vida
Conjugal: "Dez meses mais tarde, recebe Carolina, por um mensageiro, na ausência de
.\dolfo, uma carta escrita em papel escolar, com letras cujas pernas requerem três meses de

rtopedia" (CH VoI. XVII, p. 640 Pmv) .
Em Os Funcionários, um extra numerário copiava e recopiava um memorial "composto

e 150 folhas de papel Telliere de grande,formato, além dos quadros ilustrativos, os resumos
e cabiam numa simples folha, os cálculos com chaves, títulos à inglesa e sub-títulos em

letras redondas". (CH VoI. XI, p. 135 Func)
As lágrimas:
A carta é de Luís Lambert a Paulina Villenoix: "Não te assustes com as lágrimas que

.::nolharam esta carta, são lágrimas de alegria" .(CH VoI. XVII, p. 87 LL)
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De Um Príncipe da Boêmia: - "Como vê, há ainda três páginas. La Palférine deixou-m=
guardar esta carta, na qual vi vestígios de lágrimas que me pareceram ainda quentes". (CE
VaI. XI, p. 50, PrB)

Em O Pai Goriot, aventa-se a possibilidade de serem falsas as lágrimas. O discurso é d=
Vautrin: "Não falo nas garatujas amorosas nem nos artifícios de que as mulheres gosta0:
tanto, como, por exemplo, espalhar gotas d'água no papel da carta como se fossem lágrimas
quando se está longe delas" ... (CH VoI. IV, p. 97 Pg)

Por sabê-lo ou não objeto de minuciosa atenção por parte de Balzac, o tema "correspon
dência" estende-se ainda até as páginas 217/18:

As cartas estavam perfumadas, pétalas de rosa, em tons esmaecidos, mesclavam-se
às laudas de sineteaposto, com tarjas douradas. A escrita cursiva, que eleadmira tanto,
coloria opapel de fora afora. Em tinta nova, cor-de-violeta, a elegância das linhas
continuava, lucilando em cada frase amorosa um transbordamento impossível de
conter, no estilo feminino simples na forma, dramático no conteúdo.

De início, o perfume:
"- Uma carta de mulher! - exclamou a Sra. Schontz ao entrar.
"- O papel e o lacre são perfumados... " (CH VaI. VI, p. 380 MD)
Em Beatriz, esse perfume é responsável por uma cena de ciúme:

"~ .

ção comagian
- =~a mostra Euge .e

.-=,,=son livredemui-t.
-gura da mitol .

.=-=::. pelo seu irutin-o ~

[Sabina] Ao ter Calixto abraçado, ao mergulhar o nariz na gravata dele, entregue como
ela estava àsua alegria, sentiu o perfume do papel da carta!... Uma outra cabeça de mulher
ali se esfregara, cabeça da qual os cabelos e o rosto deixavam um cheiro adúltero. (CH VaI.
III, p. 381 B)

"

Reaparece, agora, a caligrafia como escrita cursiva. Diríamos ser quase a exigência de um
perito em grafologia. A esse propósito, informa-nos Marceau521 que a fisiognomonia não é

Quanto às pétalas de rosa, o próprio escritor enviava-as àsua condessa polonesa: "Adieu,
'loup', adíeu, mon E'velin chéri, mon ive trop aimée, mapetitefilleadarée; atitarlt defleurs,
des pétales de rases, autant de baisers!...519

É ainda o próprio Billy quem nos informa que Balzac timbrava as cartas que escrevia a
madame Hanska com um sinete trazido da Rússia, no qual se lia a palavra hebraica
"Lididda". Segundo lhe explicara Cahen, preceptor dos filhos de James de Rothschild, era
a famosa palavra do "Cântico dos cânticos". Significava, igualmente: "do bem-amado, à
bem-amada, da bem-amada, o bem-amado, a bem-amada", e mesmo o masculino e o
feminino juntos, mas nenhum termo francês conseguiria aproximar-se dessa palavra sublime
e primitiva: 'Lididda' ...52o

519 Citado por André Billy, op. cit., p. 314.
520 Idem, p. 309.
521 Félicien Marceau, op. cit., p. 241.

_-esse mamemo, a moci
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o único sistema ao qual Balzac recorre; oportunamente, ele invoca também a "cognomolo
gia" ou a grafologia. Em Os Funcionários, reproduz a assinatura de Gobseck: "deve ser
preciosa para aqueles que procuram adivinhar o caráter das pessoas segundo a fisionomia

e sua assinatura" ...
Acrescentemos mais alguns exemplos desses psicodiagnásticos.
Em A Menina dos Olhos de Ouro, o material de exame é a subscrição de uma carta:

À senhorita:
PAQUITA VALDÉS
RUA SÃO LÁZARO, PALÁCIO DE SAN-REAL
PARIS.
Estava escrito em caracteres finos e miúdos, que denunciavam mão de mulher. (CH

VoI. VIII, p. 280 Moo)

Outro exemplo advém de Esplendores e Misérias das Cortesãs:

- Foste tu que puseste aqui o meu nome? - Contenson leu àluz das velas aquele"Mané,
Técel, Phares" e pôs o papel no bolso, mas sabia quanto é difícil verificar uma escrita feita
a lápis e principalmente uma frase traçada em letras maiúsculas, isto é, com linhas por
assim dizer matemáticas, porquanto as letras capitais se compõem unicamente de curvas
e retas, nas quais é impossível distinguir os hábitos da mão, como na chamada escrita
cursiva. (CH VoI. IX, p. 246 Emc)

O auge da especificação diz respeito à tinta; além de nos designar sua cor, esclarece ser
ova, detalhismo espelhado:

Em Z. Marcas: "A tinta no tinteiro estava sempre como a lava adensada na cratera de
Jlll vulcão". (CH VoI. XII, p. 301 Z. Marcas)

Exemplo similar localizamos em Pequenas Misérias da Vida Conjugal: "A tinta secou
e:n teu tintei·ro; está como laca; precisei escrever, e passei uma hora inteira umedecendo-a
ill~es de fazer dela uma lama compacta com a qual seria possível marcar volumes destinados
~ Indias". (CH VoI. XVII, p. 569 Pmv)

'f

~l- ':.

A última entrevista de Florian com Rossellane dá-se no capítulo LIX - "A espada de
:>âmocles".

Algumas poucas informações aí nos detêm. Em primeiro lugar, quando "Sobre a mesa
:reme um barômetro oval que lhe responde ao tremor das mãos". (p. 255)

Essa emoção contagiando o objeto que a denuncia, fomos surpreendê-la emJane la Pãle.
A cena mostra Eugênie sentada ao piano: "À ce moment la jeune filie feuilletai par

"1aintien son li'ure de musique; la puge qui tremblait n'accusait que trop son émotion" ...522

Uma figura da mitologia grega atrai, em seguida, nossa atenção: "Sigo de dor em dor
:mpelido pelo seu instinto ambicioso! Isso é um trabalho de SÍsifo!" (p. 255)

522 Nesse momento, a mocinha folheav~ buscando controlar-se, seu livro de música; a página que
tremia acusava claramente sua emoção. (p. 67)
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Esse rei de Corinto é uma citação por nós assinalada no romance O Primo Pons, por se
referir ali, igualmente, a um médico: "Assim, o dI. Poulain, no fim de dez anos de prática,
continuava a fazer seu ofício de Sísifo, sem os desesperos que tornaram seus primeiros dias
tão amargos".523 (CH Vol. X, p. 549 PP)

Por fim, a terceira e última informação: - "Se fosse homem, eu me bateria com ela! Só
um duelo seria solução!. .. " (p. 255)

Essa modalidade de luta aparece em outras partes do romance, ora sob forma metafórica,
ora lnsinuada em expressões equivalentes.

A página 131 temos "duelos emocionais". Na 145, "duelo de olhares". E, na 167, a
própria Rossellane "esgrime-se com o indicador".

Nessa época, os duelos, com efeito, eram freqüentes e quase sempre assassinos.524

Dando-nos conta da informação, Vautrin nos perguntará, em O Pai Goriot: "Acaso não
há duelos todas as manhãs, em Paris?" (CH Vol. IV, p. 160 PG)

lf

"De mal a pior", título do capítulo LXIII, define as últimas etapas do lento processo de
degradação do médico, que o pensamento pouco a pouco devora. Esse pensamento, no
início, como vimos, só se manifestou de maneira intermitente, provocando apenas algumas
distrações, algumas ausências, cujo número, entretanto, se multiplica rapidamente. Sua
invasão progressiva repercute no plano físico bem como no moral.

A degradação física, a partir de agora, prosseguirá a um ritmo cada vez mais rápido, e a
tirania do pensamento far-nos-á imaginar que a personagem está sendo conduzida àloucura.
Antes da morte física, Florian conhece já a morte em vida: nada mais há de humano nesse
ser diminuto, segregado entre os homens, com seu olhar fixo e seus gestos de autômato.
Agora, a todo seu sofrimento vem acrescentar-se a ameaça do incesto formulada pela filha,
e essa é sua preocupação maior, manifestada logo no início do capítulo, e para cuja análise
nos voltamos:

-Seráque criamos Renetpor moldes errados?Elejamaispermitiráque decidamos
oseu casamento conforme ocostumefrancês... nem ofarápor intermediários... Temos
de dar-lhe a livre escolha... mas com essa menina, não! Não épossível! (p. 263)

A 'Enciclopédia' legitima a informação. Diz-nos o verbete Mariage:

Hoje na França, nas grandes cidades e entre a classe alta e a burguesia, o uso é que o
jovem que deseja se casar faça chegar suas propostas por uma pessoa amiga da fanúlia. Se
elas são aceitas, seus pais vão fazer o pedido formal.

523 SÍsifo - Na mitologia, rei de Corinto, réu de latrocínios e crueldades. Depois de morto, foi
condenado a rolar para o cume de uma montanha do Inferno uma pedra imensa, que tornava
sempre a cair. Na linguagem figurada, um trabalho de Sísifo éuma tarefa penosa e que não acaba.
(CH VoI. X, p. 549 PP.)

524 R. Burnand, op. cit., p. 98.
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o romance O Primo ParIS, por se
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~mem, eu me bateria com ela! Só

mance, ora sob forma metafórica,

~duelo de olhares". E, na 167, a

quase sempre assassinos.524
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rbete Mariage:

~ alta e a burguesia, o uso é que o
r uma pessoa amiga da família. Se

>s e crueldades. Depois de morto, foi
:emo uma pedra imensa, que tornava
o éumatarefa penosa e que não acaba.

Balzac reproduz-nos o costume: "No começo do inverno, em 1822, Paulo de Manerville
pediu a mão da Srta. Evangelista por intermédio de sua tia avó, a baronesa de Maulincour".
(CH VaI. IV, p. 413 Cc)

- "O senhor tem a idade dos atos respeitosos, meu caro - respondeu Aurélia insolente
mente." O romance é Beatriz, a personagem a que Aurélia se refere é Fabiano, e os atos
respeitosos são aqueles judiciais pelos quais um filho maior convida os pais a consentirem
no cas~mentoque deseja concluir.(CH VaI. 111, p. 434 B)

- "E evidente que a Srta. Ginevra de Piombo atinge, hoje mesmo, a idade em que embora
respeitosamente pode, apesar da falta de consentimento dos pais, passar por cima deste e
casar-se". (CH VaI. lI, p. 304 Ven)

A página 264, mobilizou-nos o seguinte trecho:

Pensamento mórbido, examina soluções que outros escolheriam em lance igual do
destino: a confissão do erro, cuja idéia não suporta; fUgír como um solitário da
Tebaida, embarcarpara oBrasil, abandonar aatividadeprofissional, oque resultaria
num exílio mortalpar Monique eele, um contra-senso ante as suas convicções; ou a
deserção da existência,4jue considera um ato de insânia e nem lhe merece a mínima
detença. Todavia, reflete na morte como sendo, para ele, avia idealdepaz elibertação.

Balzac, de início ateu, manifestava, depois de suas leituras de autores místicos, uma
inclinação pelo iluminismo. Os sábios da India, os solitários da Tebaida525 interessaram-no
desde a infância:

Émisterioso, é como o verdadeiro cristão, solitário em sua Tebaida! (CH Voi. X, p.
363 - Be)

Conquanto essa aventura fizesse ruído na sociedade, não era de molde a chegar ao
fundo da pequena Tebaida da rua São Diniz. (CH Voi. I, p. 46 CP)

Alegrava-me ao pensar que ia viver de pão e leite, como um solitário da Tebaida,
mergulhado no mundo dos livros e das idéias· .. (CH Vai. XV, p. 84 Pon)

Em 03 de julho de 1840, assim escrevia a Madame Hanska:
Estou no limite da minha resignação. Creio que deixarei aFrança, irei levar meus ossos

ao Brasil, empreendimento louco e que escolhi justamente por sua loucura Irei tentar
a fortuna que me falta, voltarei rico ou ninguém poderá saber o que me terei. tornado.526

Encontramos esse sonho exótico projetado em A Pele de Onagro e, igualmente, na
personagem brasileira Montes de Montejanos, que de brasileiro não tem sequer o nome,
mas constitui uma expressão dessa miragem brasileira que tão freqüentemente lhe acena
va.527

A frase é de Rafael de Valentim, em resposta a uma tentativa de suborno por parte de
Rastignac: "- Prefiro embarcar para o Brasil para dar aos índios lições de álgebra, de que
não sei patavina, a enxovalhar o nome da minha família". (CH VaI. XV, p. 116 Pon)

525 Tebaida: solidão, ermo; é o nome antigo do Alto Egito, em cujos desertos se retiraram outrora
os primeiros eremitas.

526 Lettres à l'Etrangere, T. I, p. 543.
527 Conforme Paulo Rónai, CH VaI. X, p. 13/14 Be.
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Prosseguindo a análise:

Ouriçam-Ihe os cabelos, tem medo, medo difuso, medo quasepânico, igual àquele
que sentira, lembra-se ainda, ao visitar oAude, corrente acima, nas ásperas gargantas
cortadas entre as penhas, nas proximidades de Axat. Ali, a natureza tiritava com
suoresfrios, como que revestida empétalas de gelo ebagas de chuva, eele sofrera súbita
vertigem, compreendendo-seportador de ignorada lesão cardíaca. (p. 265)

O nome verdadeiro da família paterna de Balzac era Balssa, oriundo de camponeses, do
vilarejo de Nougaryé, no Tarne. O radical Bals significa roe escarpé. Essa introdução
impõe-se-nos pela imagem dessas ásperas gargantas cortadas entre as penhas que se repetem
na 'Comédia', como se o romancista sofresse de uma fobia das alturas, coincidentemente
associada àetimologia de seu sobrenome.

Há um diálogo profundamente conflitante, no romance Os Segredos da Princesa de
Cadignan, entre Diana e de Arthez, no qual este, ao tomar conhecimento de uma revelação,
apresenta uma reação assim descrita: "Ao ouvir essas palavras de Arthez sentiu-se como um
homem perdido por uma noite escura, nos Alpes, e que, aos primeiros clarões da manhã, vê
que está a ponto de precipitar-se num abismo sem fundo. Olhou para a princesa, atônito,
sentindo frio nas costas". (CH VoI. IX, p. 521 SPC)

Numa reflexão sobre o vício do jogo em Filipe Brideau, o narrador do romance Um
Conchego de Solteirão assim se expressa: "Atingira essa alta política do jogo que, digamos de
passagem, sustentava em Paris um milhar de pessoas suficientemente fortes para contemplar
todas as noites um abismo sem sentir vertigem". (CH VoI. VI, p. 63 CS)

"Birotteau [na história de sua grandeza e decadência] "sentia a cabeça agitada como se
tivesse olhado para o fundo d'um abismo talhado a pique". (CH VoI. VIII, p. 471 CB)

Essa vertigem, provocada por uma lesão cardíaca, era um sintoma bem conhecido do
romancista. Em uma carta a madame Hanska, ele comenta que M. Nacquart, seu médico,
encontra os grandes vasos do coração um tanto obstruídos, e o fato é que ele sentia vertigens
contínuas e a tez doentia.

Os temores mórbidos têm continuidade à página 266: "Na alcova agasalhante, acende
velas, sempre mais velas,528 exigindo os candelabros de muitos braços para afugentar a
penumbra que lhe surge à mente por espantalho acusador, acoitante de fantasmas hostis".

O primeiro dos Sanson irá elaborar, na idade de sessenta e quatro anos, uma solidão
patológica, em que os recursos cênicos para exorcizar fobia idêntica são exatamente os
mesmos.

"Les ténebres lui causaient une telle épouvante, qu'il conservait une lampe alluméeaupres
de son lit, pendant son sommeil" .529

528 A vela só foi inventada em 1825, portanto, se estamos em dezembro de 1827, elas são de uso
relativamente recente. Balzac dedicou-lhes atenção especial. Em Os PequenosBurgueses, aparecem
àpágina 65 da edição Garnier as da marca Étoile e mais adiante Aurore.

529 As trevas lhe causavam um tal pavor, que ele conservava uma lâmpada acesa perto do leito,
durante seu sono. (Mémoires des Sanson, Tome I, VaI. III, p. 31.)
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Ainda na mesma página do romance, "Interiorizado, misantropo, em sua elevada estatura
apresenta-se vergado. Não ouve o rouxinol que modula serenatas dentro da noite, mas
sintoniza a coruja que pia no arvoredo a caçar arganazes".

Em O Contrato de Casamento, Balzac lança-nos um desafio:

Perguntai à alma mais intrépida por que ela fica enregelada? Por que o frio negro das
abóbadas a enerva? Por que o ruído dos passos a assusta? Por que se presta atenção ao grito
dos mochos e ao clamor das COrtljas? Embora não exista nenhuma razão para tremer, todos
tremem, e as trevas, imagem da morte, entristecem. (CH VaI. N, p. 470 Cc)

Numa perspectiva mais otimista, veremos Félix de Vandenesse meditar: "Tornei a
encontrar minhas antigas contemplações, agora pacíficas, entremeadas pelos gorjeios do
cantor das noites amorosas e pela nota única do rouxinol das águas".

Em outra cena, falando da sua bem amada, a sra. Mortsauf, dirá: "Ela sabia agora o que
suspira o rouxinol durante as noites e o que repete o coro dos brejos salmodiando sua nota
queixosa". (CH Vol. XIV, pp. 273 e 353 Lírio)

Uma vez que já falamos bastante sobre as corujas, aproveitaremos essa divagação sobre
fauna para focalizar o arganaz.

Em francês le mulot, trata-se de um roedor também conhecido como rato do campo,
alimentando-se de frutas e cereais, e pilhando galinheiros em busca de ovos e pintinhos.

Balzac o inclui no enorme zoológico que entretém na 'Comédia'." Ouviu-se uma grande
gargalhada, e o grupo dispersou-se pelo meio da turba como um bando de arganazes
assustados, que da beira de um caminho recolhem às suas tocas". (CH VoI. IX, p. 34 Emc)

Em O Cura de Tours: "Feliz por entregar-se a um sentimento tão fértil em emoções como
a da vingança, a solteirona deleitava-se em adejar e exercer pressão sobre o vigário, como uma
ave de rapina adeja e exerce pressão sobre um arganaz antes de devorá-lo". (CH VoI. V, p. 516
CT)

'f

~t- )~

Assim como vimos em Monique, a vida de relação de Florian é também profundamente
afetada, o que se constata àpágina 267:

Se antes procurava Florian os amigos para refazer-se, em espírito, nas palestras
demoradas especialmente com Mathivon, o boticári0530 que o serve, desde muito
tempo, ou com Plendoux, o tabelião, agora não mais se anima a isso.

"Os farmacêuticos são os auxiliares naturais dos médicos. Depois que, sob o Império,
foram criadas as três escolas superiores de Paris, Montpellier e Strasbourg, os farmacêuticos
não são mais tidos por recusados da medicina, aprendendo seu ofício por migalhas; se, por
vezes, em lembrança dos velhos tempos, são chamados de "boticários" , o manej o das seringas

530 Encontramos em Ilusões Perdidas, VaI. VII, p. 230, um droguista com nome assemelhado,
Matifat.
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e o serviço dos "chás-de-bico" não entram mais - pelo menos regularmente - em suas
atribuições. "531

*
* .~

Os tabeliães são, por outro lado, "legião" na obra de Balzac, onde "só são em geral
tabeliães" e estão no texto, como nos diz Marceau, "um pouco como os móveis, não
provocando comentários" .532

·f

Um espelho é emprestado a Florian, àpágina 268:

Envelhece com brusquidão e, mirando-se ao espelho, de perto, de longe, defrente,
de viés, confessa terrificado:

"- Céus! TransfOrmo-me na caricatura de mim mesmo... Embora respirando, não
. ."Vt.vo mats...

Uma seqüência, sem comentários, de dois textos, dá-nos conta das semelhanças: "Ernesto
passeou orgulhoso pelo quarto, mirou-se ao espelho de três quartos, de perfil, de frente, a
criticar-se" (CH VoI. I, p. 481 MM) .

Agora a.personagem é Hulot, e o romance, aA Bretanha em 1799; a frase: "Tinha a
aparência de um retrato que não se assemelha mais ao original". (CH VoI. XII, p. 542, Bret.
1799) .

Pouco antes do término do capítulo, Florian: "Começa a tragar fortes amendoadas para
dormir, mas apenas cochila dentro da noite recheada de pesadelos". (p. 269)

Aqui, aparece um contraste com a absoluta abstenção de medicamentos, quando dos
distúrbios apresentados por Monique, o que nos levou, até mesmo, a falar de uma atitude
anti-psiquiátrica.

Amendoadas, em francês am,andées, é uma bebida feita, como o próprio nome indica,
comleite e amêndoas tri turadas. E calmante, soporífera; essa última referência farmacológica
só foi por nós encontrada no 'Dicionário Roquette', de 1841.

Balzac irá prescrevê-la à condessa Honorina no romance do mesmo nome: "No dia
seguinte, ao meio-dia, aSra. Gobain levou-me umacarta, dizendo-me que acondessa, es-gotada
de cansaço, deitara-se às seis horas, e que, graças a uma amendoada preparada pelo farmacêu
tico, ela dormia" . (CH VoI. m, p. 143 H)

531 R. Burnand. op. cit., p. 240.
532 F. Marceau, op. cit., p. 450.
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"Um médico sem medicação", título do capítulo LXVI, àpágina 279, focaliza a persona
zem em uma crise nervosa, após muitos dias de patético mutismo. Monique e as Lajarriges

[..J Trêmulas, cercam o leito onde o enfermo tresvaira, dialogando com o
invisível:

- Não faças isso, filha! Não faças! Rossellane, não faças isso! Sabes-me ferido de
morte! Rossellane, não faças isso!

Sibilando as expressões, alinha conceitos desconexos entre frases truncadas e
palavras partidas, aparentemente absurdas. (p. 280)

É o delírio, o discurso de seu inconsciente, que, afinal, o fará confessar o drama com que
;ué então arcara sozinho.

Balzac [diz-nos Marceau] ama o clandestino, o secreto. O verdadeiro poder, aos seus
olhos, é aquele que não se vê. Balzac, sob certos aspectos, é um ingênuo. Os ingênuos
amam o secreto. Ele tem também o gosto do silêncio. Quase se poderia dizer que há, na
Comédia Humana, uma nústica do silêncio. O homem fone se cala. Tascheron vai ao
cadafalso, sem revelar seu mistério. Anhur Grenville, o amante de Mme. de Merret,
prefere morrer que pedir socorro. Dos Irmãos da Consolação o mínimo que se pode dizer
é que são taciturnos. Ao contrário, Rubempré e Oscar Husson, em Uma Estréia na Vida,
perdem-se por sua indiscrição.533

Barrasquié, portanto, guardando seu segredo até os últimos limites do consciente, recor
ra-se por esse modelo_

Já na obra da juventude, Balzac confessava suas personagens in extremÍ5: vemos o marquês
e Vandeuil, emJean Louis, assassinar seu cúmplice, Duroc, para que esse não o denuncie em

seu delírio. (p' 108)
Em Ferragus, é Clemência quem, pouco antes de morrer, libera, em delírio, relações

íntimas de sua vida. (CH VoI. VIII, p. 105 Fer)
E não podemos esquecer o pai Goriot, que declina, emsua fe bre, os inconfessáveis pecados

de seu exacerbado amor pelas filhas.
Bellessort534 julga sua agonia amais empolgante de todas as mortes da Comédia Humana,

observando, no entanto, que, "diante desse pobre rei Lear do talharim, não sentimos toda a
piedade que, apesar de suas injustiças e de sua cegueira, nos inspira o outro, o de Shakespeare".

Segundo o crítico, isto seria devido a que o próprio pai Goriot não respeita o pai em si
mesmo e assiste, como cúmplice, ao adultério da filha.

Muito embora Rossellane não seja, em verdade, a filha de Florian, o abandono de Carla
e a rejeição da recém-nascida, configurando também seu desrespeito àprópria paternidade,
não deixam de provocar-nos um pouco dessa indiferença.

Mas o protótipo de sua confissão e morte vem-nos de 'Cesar Birotteau'. Ali, a mulher do
comerciante de perfumes desconhece, igualmente, afalência do marido, que o está consumin
do até a morte:

;33 F. Marceau, op. cit., p. 303.
;34 Bellesson, (André), Balzacet Son Oeuvre, Ed. Librairie Academique Perrin, Paris, 1924, p. 318.
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A Sra. Cesar passou dois dias à cabeceira do marido, que seguidamente lhe dava a
impressão de estar delirando. Recolhido ao belo quarto azul da esposa, dizia coisas
incompreensíveis para Constância, ao ver aqueles coninados, aqueles m6veis e suas caras
magnificências.

- Está louco - disse a Cesarina, numa ocasião em que César se recostara no leito
citando, a esmo, com uma voz solene, os artigos do C6digo do Comércio.

- Se as despesas são julgadas excessivas ... Tirem os cortinados! (CH VoI. VIII, p. 476
CB)

Façamos o confronto:

Debatendo·se, ao modo de quem amontoa somas em notas, pilhas em moedas,
refere·se a doenças, relaciona enfermos, cita medicamentos, descortinando tumultua- .
riamente o caos que lhe vai na alma. Suaspupilashirtas, ora surgem como doispontos
em combustão no rosto incendido, ora esmorecem enevoadas, em gaza. Ensaia soluços
e, por rápidos momentos, parecerefugiar-se em prece, as cordas vocais modulando-lhe
notas discordantes de uma nênia de suspiros egemidos. 535 (p. 281)

No trecho seguinte:

Sob as vistas de Monique, abúlica, Mme. Lajarrige acomoda·lhe, sob as cobertas,
as mãos errantesS36 que tateiam o ar num bailado de alucinação, exaltado na
veemência de incongruente discurso, no qualvezpor outra, espanca aprópria cabeça.
(p.281)

Em O Lírio do Vale, quando agonizava o Sr. de Mortsauf,

Suas mãos inquietas procuravam puxar as cobertas sobre o corpo:
- Diz-se que esse é um gesto de moribundo. (CH VoI. XIV, p. 373 Lírio)

A expressão "trismo" nos leva a transcrever o parágrafo da página 281:

Depois, provocando as lágrimas das senhoras que oassistem, clama eroga socorro
qual se invisível carrasco o torturasse; cerra os dentes em trismo easftições quase se
lhe cadaverizam, para, logo em seguida, voltar a entrebater os maxilares em convul
sivo tremor, mergulhando afronte no travesseiro, na ânsia inútil de ocultar-se aos
seusfantasmas. (p. 281)

No dia 28 de fevereiro de 1844, .Balzac estava, depois de três horas da manhã, ocupado
em corrigir as provas de Os Funcionários, para a Comédia Humana, quando teve uma
hemorragia nasal que durou várias horas. Em uma carta a Mme. Hanska ele descreve as
conseqüências desse acidente vascular: "Escrevo às pressas, e em convulsões nervosas que
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535 Uma primeira coincidência, presidindo todo esse entrecho, diríamos residir no fato de ser essa
cena testemunhada, também, por uma outra Constance, a jovem Lajarrige.

536 Gobseck em sua agonia dirá: "Estou com 'carfologia', 'movimento incontrolado das mãos
como para apanhar objetos'." (Seuil, VoI. II, Gb, p. 146.)

A. Billy, op. cit., p. 295.
Jeanne Reboul, Reuue d'Hi
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" 'movimento incontrolado das mãos
)

me fazem bater os nervos dos olhos, das faces, agitar os músculos do crânio. E nenhuma
distração possível".

Em Pequenas Misérias da Vida Conjugal, que ele então escrevia, esses batimentos
nervosos das pálpebras são designados com o nome de trismus, geralmente aplicado à
paralisia ou à contração do maxilar:

Durante um quarto de hora, e empregando os mais científicos dos termos, o médico
explica a natureza do "trismos", donde resulta que o "trismos" é o "trismos"; mas ele faz
observar, com a maior modéstia, que, se a ciência sabe que o "trismos" é o "trismos", ela
ignora inteiramente a causa desse movimento nervoso, que vai, vem, passa, reaparece ...537

(CH VoI. XVII, p. 588 Pmv)

o narrador mediúnico, sem designá-lo, descreve o trismo na face de Fondanaiche, à
página 104, sob várias modalidades, e, na de Monique, à página 208, quando "Pequeno
músculo começa a crispar-lhe numa das pálpebras".

Curiosamente, ele recobre as duas concepções do trismo, tanto a de Balzac, de batimen
tos, quanto a assinalada por Billy, a contração do maxilar ...

,~

)~ *

"A· CONFISSÃO" esboçada no capítulo acabado de analisar, será título do LXVllI,
quando então se explicitará sem qualquer dúvida. Esse título vimo-lo também no XV de
Esplendores eMisérias das Cortesãs. (CH Vol. IX, p. 415, Emc)

Dado o fato de havermos já feito objeto de nosso estudo a maior parte das informações
nele contidas, deter-nos-emos apenas em dois trechos. De início, o primeiro parágrafo:

NA CÂMARA do Solar, segue o enfermo em convulsões. Estremecem no leito antigo
as colunetas de caneluras, refletindo-lhe os delírios. No dossel, os panejamentos
jranjados tremulam em arrepios de damasco e apenas o vestido de Constance, em
pálido rosa, balsamiza o crepúsculo do aposento. As cortinas descidas vedam a noite
azul que os ventos da Corbierafiltram, mas na antecâmara, aclaridade do luarseteia
os vitraissemparti-los, sugerindoprecesesonhosprisioneirosentreasparedes depercal.
(p.286)

o autor mostra-se, aqui, romancista hábil, mas também pintor admirável. A composição,
a ambiência, tudo revela a arte do pintor nesse quadro de morte de um pai. A esposa e as
amigas reunidas em torno do leito têm, na silhueta de Constance, um destaque de surpreen
dente relevo, através do detalhe do pálido rosa de seu vestido.

Descobrimos ser esse um outro fetiche.
Jeanne Reboul assinalou ser o rosa, para Balzac, a cor das mulheres virtuosas, como Eva

Chardon, de Ilusões Perdidas, ou Henriqueta de Mortsauf, de O Lírio do Vale.538

537 A. Billy, op. cit., p. 295.
538 Jeanne Reboul, Revue d'Histoire Litéraire de la France, avril, juin 1950, "Balzac et la Vestigno
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O sinapismo é um medicamento tópico, composto de ~ubstâncias quentes e acres, do
qual o grão de mostarda constitui ordinariamente a base. E aplicado ao pescoço e pés da
personagem, à página 306, onde se pormenoriza nossa informação, especificando-se: "cata-

539 Maurice Bardeche insistiu enormemente nessa grande idéia de Balzac: "Todo homem tem em
si uma certa quantidade limitada de influxo nervoso [...] se e1: a despende, morre". (Maurice
Bardeche. Une Lecture de Baluc, p. 14, Jq. et préJentationJ des Etudes philosofiqueJ, dam C.H., t.
XVIII, p. 3 sq.)
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Eni Os Camponeses, ele dirá que a mulher do guarda geral, "embora trajando um bonito
vestido cor-de-rosa" [...] "não remoía pensamentos em harmonia com o seu aspecto
exterior". (CH Vol. XIII, p. 147 - Camp) Na mesma obra, em carta de Blondet ao sr. Nathan,
descrevendo-nos um trecho da paisagem da Borgonha, ele acrescenta: "E eu pensava num
vestido cor-de-rosa, ondulando através dessa alameda curva". (VoI. XIII, p. 20 Camp)

E, como já visto acima, em Madame de Mortsauf, em seu primeiro encontro com Félix,
quando ela "trajava um vestido cor-de-rosa listrado". (CH Vol. XIV, p. 259 - Lírio)

- Esperemos que seu organismo venha a reagir - enuncia o amigo, triturando a
barba, semblantevincadopelasrugas dapreocupação. - Empregamos todos osrecursos
ao nosso alcance. Barrasquié encontra-~e em absoluta exaustão dasforças nervosas. 539

Melhor que eu, o tempo o auxiliará... Epreciso esperar...

Logo a seguir:

Flonan arqueja, conquanto mais tranqüilo. Suor glacial lhe recobre a fronte e
escorre através do pescoço sinapizado, umedecendo a colcha que lhe resguarda ofacies
precursor da agonia. De inesperado, porém, volve-lhe a normalidade da consciência.
Suasfaces se iluminam, abrem·se-Ihe os olhos, agora lucificados, qualse quisessemfalar
de antecipadas saudades, na despedida.

Outra visão interessante a propósito da técnica descritiva é a que nos proporcionou um
artigo de Eugene Poitou, na Revue des Deux Mondes, de 15/12/1856, mais uma vez a
propósito da morte de pai Goriot, quando é apresentada uma teoria diferente da de Bellessort
para justificar a nossa ausência de emoção ante aquela cena.

Ele não nega que seja um quadro enérgico. Fica-se surpreendido; a que se deve a falta de
emoção? É que, em lugar de pintar-nos somente o desespero do velho morto pela ingratidão
de suas filhas, o auto~ se aplica em contar-nos sua agonia física, e arrasta-nos a detalhes de
patologia e hospital. E uma impressão nervosa, dela não participando o coração.

Ao atingirmos o capítulo LXXIII, "A volta do filho pródigo", àpágina 303, já reunimos
elementos suficientes para sentir a adequação da crítica de Poitou aplicada ao texto, cuja
seqüência, a essa altura, já é perfeitamente perceptível.

Ouçamos, de início, a opinião do dr. Fluchieu, emitida àpágina 304:
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plasmas de farinha de mostarda", o que é absolutamente correto, segundo a 'Enciclopédia',
que cita o emprego dessa farinha, sob essa forma.

Ouçamos o velho dr. Bianchon, aprovando o procedimento de Fluchieu, no tratamento
do próprio Goriot: "O mais urgente, no momento, não é encontrar dinheiro: é preciso
envolver o velho num sinapismo bem quente, dos pés à metade das coxas". (CH VoI. IV,
p. 211 - PG)

A senhora Bougival preparará uma"cataplasma de farinha de mostarda" , a fim de aplicar
sinapismos nos pés do dr. Minoret. (CH VoI. V, p. 141 UM)

A página 306, prossegue o médico de Bievre, na luta para salvar seu paciente: "Debalde
Fluchieu aplica poções à fronte, sanguessugas ao pescoço" ...

Ironicamente, o próprio romancista irá submeter-se a essa primitiva forma de tratamen
to. Em uma carta de Laure540 à mãe ficamos sabendo: "O doutor corajosamente colocou
cem sanguessugas sobre o ventre em três vezes em um homem hidrópico"...

Esses vermes eram tidos, à época, equivocamente, como eficazes em diversas terapias.
O sr. Brousson, chamado para tratar Taillefer, diagnosticou uma doença nervosa: "para

a qual eram indicadas sanguessugas no pescoço". (CH VoI. XVI, p. 330 Everm) No romance
Memórias de Duas Jo'vens Esposas, os dois médicos trazidos de Marseille para tratar
Armando "convieram em aplicar sanguessugas no pescoço e gelo na cabeça". (CH Vo1. I,
p. 267 Mje)

Não será outro o tratamento prescrito por Bianchon a Goriot: "As sanguessugas
aplicadas ao esgotado corpo do velho foram acompanhadas de cataplasmas, escalda-pés" ...
(CH VoI. IV, p. 203 PG)

,~

'I- 'lo

Apenas colocado no singular, o título do capítulo LXXIV, "A VITÓRIA DO VENCIDO"
(p. 305), é um flagrante 'plágio' do nO X, de Os Camponeses, "O triunfo dos vencidos". (CH
Vo1., XIII, p. 281 Camp)

E a agonia e morte da personagem. Na cena inicial:

ELEVAM-SE vozes nafachada da rua. Chega aos aposentos ovozerio de humildes
populares. Informada de que o médico venerado atingíra os últimos lances da
resistência física, a multidão anônima vem chorar o irremediável. Velhos e doentes,
viúvas eórfãosagradecidos se reúnem, láfora, entrepreceselágrimas, em louvor desse
que, sem alarde, lheshavia minorado as aflições elavado asferidas. O heróiprostrado,
no entanto, ensaia olhares de indagação, em escutando oalarido, sem nada compreen
der.

Cena idêntica precede a morte do barão du Guénic, no romance Beatriz: "Ao espalhar-se
a notÍcia do estado desesperador em que se achava o barão, a multidão amontoou-se na viela;
os camponeses, os salineiros e os habitantes de Guérande, ajoelharam-se no pátio enquanto
o abade Grimont administrava os últimos sacramentos ao velho guerreiro bretão. Toda a

540 ''Lettre publiée par AndréLoran", dans l'Anée Balzacienne, 1961, pp. 80 - 85/86.
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cidade estava emocionada por saber o pai moribundo, junto ao filho doente. Achavam como
uma calamidade pública a extinção daquela antiga raça bretã." (CH VoI. III, p. 346 B).

A morte sobrevirá logo após a aplicação dos derradeiros cuidados médicos, aos quais ele
não mais reage. Renet, contudo,

[..J pudera receber-lhe os suspiros derradeiros na saudação do retomo à chefia
familíar, testemunhando-lhe ofim. Comovido, cerra para sempre os olhos patemos,
beija-os um depois do outro ecruza-lhe as mãos nopeito, essas mãos que opovo amava
por duas estrelas de serviço ebeneficêncía. (p. 307)

Em dois exemplo da 'Comédia', esse ósculo da despedida emergirá não só na tradução
de seu significado como na reprodução da forma; Atanásio, momentos antes de se deixar
levar ao suicídio, "beijou a mãe nos olhos, nos cabelos grisalhos, na fronte, com a vontade
santa de apoiar a alma em todos os pontos onde apoiava os lábios". (CH VaI. VI, p. 527
Solt)

Acena da morte de Verônica, em O Cura da Aldeia, mostra-nos sua velha mãe, Sauviat:
"Essa mulher, heróica a seu modo, fechou os olhos da filha que tanto sofrera, e beijou-os
um depois do outro". (CH VaI. XIV, p. 218 Ca)
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XI - A PAISAGEM

Sainte-Beuve, a quem Balzac considerava seu maior inimigo, observou certa vez que o
sucesso do romancista era bem maior na província que na capital, e procurou dar as razões
dessa divergência:

Um dos motivos que explicam a voga rápida do senhor de Balzac em toda a França é .
a sua habilidade na escolha sucessiva dos lugares onde estabelece o cenário de suas
narrativas [...] A esta lisonja dirigida a cada cidade em que situa as suas personagens deve
o autor a conquista da mesma. Demais,a esperança que têm as cidades ainda obscuras de
serem dentro em breve descritas por sua vez em algum novo romance predispõe, para ele,
todos os corações literários do lugar: este, pelo menos, não é orgulhoso; não é exclusiva
mente parisiense e de sua Calçada de Antin; não despreza nossas ruas e nossas granjas!

Ora, a construção de um cenário para uma obra, pretendendo imitar autor de tal
habilidade, requereria, evidentemente, um cabedal de informações de extensão incalculável,
às quais, além disso, dever-se-iam ajustar as circunstâncias de um enredo de criação pessoal,
o que só por si já se constituiria num trabalho árduo e minucioso, até mesmo pelo
alheamento geográfico e cultural dos nossos recursos. Acrescente-se a isso a exigência de
uma razoável fidelidade ao modelo.

Por isso, para estimarmos devidamente a paisagem no romance não poderíamos dispen
sar a companhia de um guia seguro, habituado a apreciá-la na obra balzaquiana. São muitos
os especialistas, e consultamos alguns deles, convocando, para nossa introdução e primeiros
passos, o olhar ao mesmo tempo atento, poético e experiente do crítico Bertault.

Com efeito, ninguém soube, como Baliac, transmitir a sensação da vida provinciana,
assinalar o espírito de cada província. Ele é perfeito na pintura das cidadezinhas adorme
cidas num passado melancólico, porque sua glória está definitivamente enterrada; ele gosta
de reviver seus fastos: Provins (Pierrette), Issoudun (Um Conchego de Solteirão), Saumur
(Eugênia Grandet) ,Alençon (A Solteirona, O Gabinete dasAntiguidades) , Nemours (Ursula
Mirouet), Angoulême (Ilusões Perdidas), Sancerre (A Musa do Departamento), Besançon
(Albert Savarus), etc. Uma casa, um monumento, um mobiliário, um traço pitoresco
bastam para condensar as idéias-mestras dos meios provincianos, para revelar o avesso de
sua existência abafada. Mas não vos fieis nessa calma atmosfera. Ela envolve, recobre
paixões, interesses opostos, paixões exaltadas por rivalidades de toda espécie, ódios.
Evoca-se, imediatamente, o quadro em miniatura da cidadezinha esboçada por La Bruyere:
"Há uma coisa que não se viu sob o céu, e que, segundo todas as aparências, não se verá
jamais: é uma cidade pequena, não dividida por nenhum partido, onde as famílias são
unidas e onde os primos se vêem com confiança; onde um casamento não engendra guerra
civil; ... de onde se baniram os falatórios, as mentiras e a maledicência..." Balzac foi o
primeiro a levar essa exploração até ao núnimo detalhe de costumes: ninguém antes dele
havia revelado os mistérios trágicos que a aparente monotonia da existência provinciana

431
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encobre, onde o cálculo e a contínua reflexão "atribuem um valor enorme aos atos mais
indiferentes". Enfim, ele pôs em evidência as profundas mudanças que a Revolução
trouxera à avaliação dos valores sociais e às relações entre as categorias de habitantes.

A pequena burguesia apodera-se da influência política que a nobreza detinha (Os
Camponeses): as rivalidades exasperanl-se: "os sistemas tornam-se homens, e homens de
paixões incessantes, sempre em confronto, observando-se como duelistas, ocupados com
seu 6dio como jogadores sem piedade". As opiniões políticas criam inimizades privadas,
que repercutem nos filhos. Nesse ponto, como em tantos outros, Balzac é um historiador:
ele conta não somente o que vê, mas aquilo sobre que se informou em suas conversas com
os pais e amigos.

Observou-se, com freqüência, que Balzac interessa-se bem mais pelas realidades sociais
que pelos quadros da natureza. Esta s6 reveste seu caráter profundo, quando entremeada
no drama espiritual que perturba a alma das personagens: é pelos seus olhos, através de
seus pensamentos, que o romancista percebe as circunstâncias da paisagem e do sentimen
to.

Em outro trecho, diz-nos Bertault que o método inaugurado com A Bretanha em 1199
tornar-se-á uma regra de composição. Balzac, antes de os descrever, irá ter aos próprios locais
onde quer colocar as intrigas de um romance, a menos que já os tenha visitado detalhada
mente. A informação livresca, pois, não lhe basta. Indo impregnar-se in loco, em Fougeres,
da atmosfera em que se passam a ação e a intriga do romance que ele constrói, inaugura o
método documental de que se servirá a partir de então. Seus olhos têm necessidade de
contemplar os sítios que ele quer descrever; suas orelhas, de ouvir as pessoas em seu meio,
ele as interroga, fá-las falar, recolhe as expressões locais, anota seus hábitos. Pode, assim,
reintegrar o drama na natureza. Ele torna-se uma personagem fabulosa, de que os outros
atores recebem seus impulsos, com a qual eles comungam na efervescência de suas paixões.
Compreendeu, enfim, que, para ser verdadeiro, nada melhor que se deixar invadir todo o
ser pelo realismo físico, antes de poetisá-Io.541

Não tivemos acesso a qualquer informação que nos assegurasse ter Balzac conhecido
Carcassone, muito embora saibamos haverem sido languedocianos os familiares de seu pai.
Se o Cristo espera por ti não tivesse sua peculiar origem, consideraríamos esse detalhe de
somenos importância, porquanto sabemos que, para escrever Ilusões Perdidas, o romancista
obteve, por intermédio de Zulma Carraud, um plano do centro de Angoulême, cidade que,
entretanto, ele conhecia, mas da qual guardava uma lembrança bastante confusa. E para A
Musa do Departamento ele mandou executar um plano de Sancerre.

Portanto, os nossos parâmetros serão tanto aqueles coligidos numa crítica literária,
quanto os fornecidos pela própria história e geografia da cidade.

Sabemos mais, que, nos romances balzaquianos, o plano da disposição dos acontecimen
tos obedece a uma lei. Eles se iniciam com uma descrição, instigam muitas vezes a exposição
e a intriga por um diálogo; em seguida, por uma notÍcia biográfica das personagens já postas
em cena, os conflitos se resolvem e se esclarecem.

A psicografia, tomada a partir do capítulo III, ou seja, após o preâmbulo que tem lugar
na espiritualidade - cuja ambiência poderemos considerar, no caso, uma realidade de exceção
- submete-se a essa lei.

541 Ph. Bertault, op. cit., pp. 28-29-30-41.
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A descrição inicial está localizada nesse terceiro capítulo, "Os dois amigos", título, aliás,
idêntico ao do primeiro do conto A Interdição (CH VaI. IV, p. 317 Int). Eis o texto:

LUFAM os 'ventos desabridos. Raios de sol rompem ao longo das janelas das
nuvens, tracejando retas de luz no céu. Divididas pela fita do rio, as moradias
estiram-se em tons de bronzevelho, entre ocômoro eavárzea. Pelas margens do curso,
em grupos assimétricos, as vivendas burguesas, umas quantas afogadas no arvoredo
ramalhudo.

À distância, repuxos de fumarada se estorcem na ventania, anunciando arrabal
des.

Sobre um telhado de ardósia maltratado de neveechuva, elevada veletaarodopiar
sem fadiga. Mais perto, bandeirolas flutuam ao sopro que sacode os topes agudos de
abetos colossais, renques de bétulas, camisas e ulmeiros de casca escalavrada pelas
estações rigorosas, teixosfrágeis efaias de trêmulafolhagem, entreamarelos de giestais,
amenizando o casaria.

Fragmentando acidade, vielas toscamente lajeadas, travessas tortuosas, separando
edificações austeras de pesadas linhas medievais. Na planície, ruas divididas por
habitações em série imitando um rio. De raro em raro, suspensas em arcos, lanternas
deprecária iluminação. A viva-seapaisagem ao sacolejarde caleches na irregularidade
do calçamento, com baladeuses comandadas por revendedores gritões, no comércio
das quintas, pela turbamulta apé emontada, a denotar comemoração qualquer. No
gárrulo das vozes, éfácil distinguir-se aparticular alacridade da gente do Meio-Dia.

Contíguos ao bulevar em círculo, entre casas de madeira rebocada, casebres de
tábua e taipa, recobertos de colmo; pela mão do vento, quais folhas de adaga, asas de
moinho parecem arrancar invisíveisfatias ao azul da atmosfera. Avultando entre as
quintolas, sobem altasfrontarias de vivendas senhoriais. Poderosafortaleza de severa
majestade, estadeando magnificência pétrea, coroa o dorso de escarpada eminência.
Certamente, é possível vê-la a milhas de distância, extenso canteiro semeado de
construções, incluindo a imponência da igreja em ruínas e a vastidão do castelo
quadrangular. Detalham-se as duplas muralhas no eriçado das torres crivadas de
ameias, providas de seteiras, flanqueadas poraltospinheiros e, distintamente recorta·
do np interior do segundo círculo fechado de fortificações, ergue-se enorme torreão.

A esquerda, entremeiam-se simétricas ruas, antigos solares, praças públicas, duas
igrejas, cujo afunilado de agulhas se perfila ante o céu. Pouco acima, o fio brilhante
de um canal em que deslizam botes ebarcaças, muitos dos quais, abicando preguiço
samente, vão prender-se àferrugem dos argolões de um porto de pedra. Aqui, sebe de
taludes exuberantes na força da estação; ali, quincunce de rododendros; além, esta·
queamento de vinhas; acolá, alameda de sorveiras cujasgrimpas ondulam na viração.
Nuvem de andorinhas negro-azuladas baila sobre o rio e, mais longe, a luz solar
inflama vértices de montanhas. (pp. 21 a 23)

Dada a extensão do trecho, enumeramos os parágrafos para facilitar nossas referências.
No primeiro, vemos as moradias divididas pela fita do rio. Em A Pele de Onagro, há

uma pequena descrição dos vales do Bourbonnais, no capítulo LII, onde "o Allier desenro
lava numa opulenta perspectiva, sua fita líquida e brilhante, e, mais ao longe, casebres
modestamente escondidos no fundo duma garganta de rochedos amarelados exibiam as
pontas das suas torres". (CH VoI. XV, p. 230 Pon)
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"Escondidos" e "afogadas", "casebres" e "vivendas", pinceladas de idênticos matizes,
buscando os mesmos efeitos.

O amor infinito, dirá Vandenesse, em O Lírio do Vale: "eu o encontrei expresso na longa
fita d'água que carre sob o sol entre duas margens verdes" ... (CH VaI. XIV, p. 250 Lírio)

Em Um Conchego de Solteirão, voltando de um passeio, Rouget encontra, pela primeira
vez, a batedora: "Ao tropel do cavalo, a criança atirou-se a um dos riachos que, vistos de
Issoudun, se assemelham a fitas de prata no meio de um vestido verde". (CH VaI. VI, p. 107
Cs)

O segundo parágrafo parece-nos guardar fidelidade a d~las imagens localizadas, respecti
vamente, em A Bretanha em 1799 e O Cura da Aldeía: "Aquela hora do dia, a fumaça das
casas do arrabalde e dos vales formava no espaço uma nuvem que não deixava aparecerem os
objetos, senão através de uma umbela azulada" ... (CH VaI. XII, p. 471 Bret. 1799)

"Dos telhados elevam-se espirais de fumaça que anunciam a última refeição do dia, a mais
alegre para os camponeses" ... (CH VaI. XIV, p. 197 Ca)

Cabe destacar ainda um fragmento das Mémoires des Sanson, onde aparece o mesmo verbo
'estorcer': "Les tourbillons de fumée dont le 'verlt tordait les spirales épouvantererlt l'ani·
mal" ...542

Sobre um telhado de ardósia, no terceiro parágrafo, uma elevada veleta, a rodopiar sem
fadiga.

Balzac, tendo passado quarenta e três dias, em companhia de madame Hanska, no
l'Auberge de l'Arc, em Genebra, na Suíça, onde, aliás, terminou alguns Contos Droláticos, e
iniciou O Gabinete das Antiguidades, guardou, por certo, indelével lembrança, evocadora
da veleta em forma de arco que apontava sua flecha para os quatro pontos cardeais.

Por outro lado, refere-se, cam freqüência, ao Droít de Girouette, ou seja, o direito dos
senhores feudais de fazerem instalar em suas habitações uma veleta.

Descrevendo-nos ovelha palacete onde habitava asrta. Cormon, instruir-nos-á a respeito:
"Os dois torreões eram terminados pelos ramos de flores em chumbo, símbolos da burguesia,
pois só aos nobres era outrora permitido o direito de terem veletas". (CH VaI. VI, p. 471
Solt.)

O velho marquês d'Esgrignon, com enorme nostalgia do tempo da nobreza, "contem
plava em silêncio ora o céu e ora o lugar onde outrora rodavam as bonitas ventoinhas dos
torreões góticos, como para pedir a Deus o motivo dessa mudança social". (CH VaI. VI, p.
555 Ga)

E, no solar Du Guaisnic, no romance Beatriz, "range ainda o catavento do nobre". (CH
Vol.llI, p. 175 B)

O número de essências mencionadas é tão diversificado que nos exigiria um capítulo
especial. Entretanto, ainda nesse terceiro parágrafo, abordaremos apenas o detalhe dos
camisas e ulmeiros, de casca escalavrada pelas estações rigorosas. Essa particularidade
reproduz uma descrição de Balzac em Seráfita, para a qual fizera um estudo especial sobre
botânica: "A casca das árvores, onde o sol ainda não secara o rastro da geada que por elas
escorrera em murmurantes regatos, alegrava a vista com suas fantásticas aparências". (CH
VaI. XVII, p. 200 Ser)

542 Os turbilhões defumarada, cujas espirais ovento estorcia, espantaram o animal... (VaI. 2, tome
IV, p. 28)

No quarto parágrafo, cham
dedores gritões". Em primeiro
de um vendedor ambulante. j

?arecendo um esforço para c(
oando estranhamente, em rel:

:>ões".
As baladeuses podem ser TI
Em Esplertdores e Misérias

~ompor seu disfarce de vendedi
Dutocq, de Os Pequenos Bu

:-os". (CH VaI. XI, p. 395 Bur)
Há uma biografia restrita di

ue nos faz saber ser seu pai um
Jean Poueigh, em colocaçãc

Seus gritos especiais, pé

desaparecer. Como se dizia
séculos, sem se perder no <
desde a Idade Média. O trej

que os pregões parecem res
meio à agitação febril e à
artérias de uma grande ci<h

Aqui nos serviremos, alén
Carcassone, tomado à velha 'E
.\dotamos, na utilização dessa s
:::> critério de só fazer emergir <
?róprio texto.

"O Aude divide CarcaSSOlJ
Jerfeitamente distintas: a cida<
:omumente Cité."

Portanto, é verdadeiramen
A descrição focaliza em sua J

a5rma a 'Enciclopédia' ser"ris
:::ercada e semeada de verdura".

As primeiras linhas do quin
entre casas de madeira reboca <

Descrevendo-nos a Champa
:eitos do mesmo material: "Se se
:::asas ordinárias de tábuas ou de
-:lA)

Ao meio do parágrafo, é me

'43 J. Poueigh, op. cit., pp. 189-1



o Avesso de um Balzac Contemporâneo 435

?inceladas de idênticos matizes,

eu o encontrei expresso na longa
.(CH VoI. XIV, p. 250 Lírio)
, Rouget encontra, pela primeira
a um dos riachos que, vistos de
tido verde". (CH VoI. VI, p. 107

las imagens localizadas, respecti
I.quela hora do dia, a fumaça das
n que não deixava aparecerem os
XII, p. 471 Bret. 1799)
TI a última refeição do dia, a mais

WI, onde aparece o mesmo verbo
les spirales épouvartterertt l'ani-

a elevada veleta, a rodopiar sem

tanhia de madame Hanska, no
nou alguns Contos Droláticos, e
indelével lembrança, evocadora
iuatro pontos cardeais.
Girouette, ou seja, o direito dos
aveleta.
ormon, instruir-nos-á a respeito:
chumbo, símbolos da burguesia,
n veletas". (CH VoI. VI, p. 471

lo tempo da nobreza, "contem
avam as bonitas ventoinhas dos
udança social". (CH VoI. VI, p.

Ida o catavento do nobre". (CH

o que nos exigiria um capítulo
'daremos apenas o detalhe dos
rigorosas. Essa particularidade
fizera um estudo especial sobre
I o rastro da geada que por elas
las fantásticas aparências". (CH

'pamaram o animal... 0101. 2, tome

No quarto parágrafo, chamou-nos a atenção a frase" baladeuses comandadas por reven
dedores gritões". Em primeiro lugar, pela palavra no original para significar a carrocinha
de um vendedor ambulante. E, em seguida, pela expressão 'revendedores gritões', esta
parecendo um esforço pa:ra corresponder ao francês 'crieurs, marchands ambulartts', e
soando estranhamente, em relação ao português, "revendedores ambulantes" e seus" pre
gões".

As baladeuses podem ser vistas:
Em Esplendores e Misérias das Cortesãs, onde ajudam Asia, a tia de Jacques Collin, a

compor seu disfarce de vendedeira. (CH VoI. IX, p. 276 Emc)
Dutocq, de Os Pequenos Burgueses, era "prestamista dos carrinhos de mão dos verdurei

ros". (CH VoI. XI, p. 395 Bur)
Há uma biografia restrita de uma sobrinha de Poupillier, ainda nesse mesmo romance,

que nos faz saber ser seu pai um "carregador de carrinho de mão". (CH VoI. XI, p. 480 Bur)
Jean Poueigh, em colocação nostálgica, fala-nos sobre os pregões do Languedoc:

Seus gritos especiais, pelos quais cada um deles se fazia anunciar de longe, começam a
desaparecer. Como se dizia outrora, é uma gritaria que atravessa a floresta espessa de vários
séculos, sem se perder no caminho. Por mais antiga que seja, a maior parte não mudou
desde a Idade Média. O trepidante rumor dos automóveis abafa-a hoje em dia, a tal ponto
que os pregões parecem restos anacrônicos de um passado tranqüilo e lento, perdidos em
meio à agitação febril e à precipitação da circulação que fazem bater violentamente as
artérias de uma grande cidade.543

Aqui nos serviremos, além de outras fontes menores, de um plano da cidade de
Carcassone, tomado àvelha 'Enciclopédia', que nos permitirá acompanhar sua descrição.
Adotamos, na utilização dessa síntese de guias contemporâneos, consignados na 'Larousse',
o critério de só fazer emergir as informações que forem instigadas por uma exigência do
próprio texto:

"O Aude divide Carcassone em duas partes, ou, melhor dizendo, em duas cidades
perfeitamente distintas: a cidade Baixa ou nova, a cidade Alta ou velha, que se chama
comumente Cité."

Portanto, é verdadeiramente a "fita do rio" a responsável pela divisão.
A descrição focaliza em sua parte inicial a cidade Baixa ou nova, justamente sobre a qual

afirma a 'Enciclopédia' ser "risonha, alegre, animada, próspera, admiravelmente irrigada,
cercada e semeada de verdura".

As primeiras linhas do quinto parágrafo assinalam: "Contíguos ao bulevar em círculo,
entre casas de madeira rebocada, casebres de tábua e taipa, recobertos de colmo".

Descrevendo-nos a Champanha, em O Deputado de Areis, Balzac irá indicar casebres
feitos do mesmo material: "Se se atravessam as aldeias e mesmo as cidades, não se vêem senão
casas ordinárias de tábuas ou de taipa; as mais luxuosas são de tijolos". (CH VoI. XII, p. 236
DA)

Ao meio do parágrafo, é mencionada poderosa fortaleza de severa majestade:

543 J. Poueigh, op. cit.) pp. 189-190.
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Sabe-se que os romanos fortificaram Carcassone, mas não existem marcas notáveis dos
trabalhos que executaram. Acreditou-se reconhecer apenas que a fortaleza que eles
elevaram e que foi provavelmente posta abaixo pelos bárbaros serviu de base às fortifica
ções que os visigodos construíram por sua vez em meados do século V.

O Ave.

_~esmo o exótico'quincunl
-alho, guarnecida de pre

Diz-nos o texto que essa fortaleza" coroa o dorso de escarpada eminência". Curiosamen
te, emprega a mesma expressão da 'Larousse', que coloca a dupla cercadura de muralhas e
torres coroando o cimo de uma eminência muito escarpada. (" la double enceímede murailles
et de tours qui courorme le sommet d'une éminence trop escarpée").

Maurois544 vê em Balzac um arqueólogo que consegue mostrar-nos como se formou uma
cidade, como cresceu e porque seus quarteirões têm cada qual seu aspecto, modelado ao
mesmo tempo pelos acontecimentos históricos e pela natureza do solo.

Veremos não ser outra a ambição da autoria, fazer jus a essa mesma vocação. Uma
'anônima' igreja em ruínas dá-nos prova de sua "modesta" erudição; pois, trata-se da igreja
de Saint-Nazaire, cuja restauração só foi iniciada em 1844.

Em 1800, ano que a nossa cronologia atribui ao capítulo, ela, de fato, não passava de
I

rumas.
A seu lado, acha-se citada a vastidão de um castelo quadrangular, facilmente identificável

como o chateau, elevandÇl-se sobre as rampas abruptas que dominam o curso do Aude, a
noroeste da fortificação. E uma ampla construção quadrangular, ladeada de grandes torres
redondas que se ligam ao sistema geral das fortificações. Especificadas no final do parágrafo,
"formam hoje uma dupla muralha", realmente provida de ameias e seteiras.

No último parágrafo, voltamos à Cidade Baixa: "simétricas ruas", que a 'Enciclopédia'
descreve como "bem traçadas em ângulos retos", e para o Lachâtre são tirés au cordeau
(perfeitamente alinhadas); "duas igrejas", especificadas em nossa fonte como as de Saint
Vincent e Saint Michel. .

O canal mencionado enseja a pintura de uma das inúmeras marinhas no livro. Essa
nomenclatura, que a descrição implica, ligada à arquitetura e especialmente à arquitetura
medieval, pode ser reencontrada bem disseminada por toda a obra balzaquiana. E o caso,
por exemplo, dos taludes, que são um declive, uma inclinação do terreno, oblíqua em relação
à base. Ao bordo de um canal, constitui um recurso de engenharia e aqui novamente a
evocação de um aprendizado específico junto ao cunhado Surville. Ao se servir do termo,
Balzac quase sempre o faz definindo-o. Observemos o exemplo de O Fílho Maldito: "O
jardim descia num declive suave até o rio que regava as pastagens do vale, e ao qual o alto
talude de uma sebe dupla formava naquele lugar um cais natural". (CH Vol. XVI, p. 63 Fm)

Uma descrição da praça de Greve, em Paris, novamente o identifica: "Toda a parte do
cais, desde a ponte de Arcole até a ponte Luis Felipe, era então como a natureza a tinha
feito, excetuando a calçada, que aliás era disposta em taludes". (CH VoI. IX, p. 303 Emc)

Quanto aos termos de arquitetura medieval, uma descrição em Beatríz faz lembrar
Carcassone: "Ainda hoje Guérande está encerrada dentro de suas poderosas muralhas; seus
largos fossos estão cheios de água, suas ameias estão em perfeito estado, suas seteiras não
estão atulhadas de arbustos, a hera não cobriu com um manto as suas torres quadradas ou
redondas". (CH VoI. IIl, p. 166 B)

544 A. Maurois, op. cit., p. 133.
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Mesmo o exótico'quincunce' aparece em casa de Claes, em "Uma porta com dois batentes
de carvalho, guarnecida de pregas dispostas em quincôncio". (CH VoI. XV, p. 482, PA)

f,

>} "1'"

"Um momento de felicidade" intitula o capítulo IV; nele, veremos Florian e Monique
a aproveitarem a aprazível frescura da tarde, passeando a pé, antes do anoitecer: "Ciranda
ram sob o copado das árvores e, vagarosamente, seguiram as sombras que os sobrados
projetam. Avançam agora tranqüilos entre as muralhas centenárias da Cité." (p. 28)

Em nosso texto de referência, a Cité

[...] cai em ruínas, vegeta emorre na dupla cercadura de muralhas e de torres que coroa
o cume de uma subida por demais escarpada para que se possa construir casas em suas
encostas. A população de Carcassone sobe amais de vinte mil habitantes mas dificilmente
a Cidade Alta contaria ainda com um milhar de pobres artesãos.

Essa apreciação não deixa de ter uma tonalidade trágica, o que, aliás, vem adequar sua
inclusão no cenário do drama, o que podemos ilustrar com diversas passagens, em especial
a da página 50, precedendo a cena do linchamento:

Cerram-se por inteiro as tarjas da noite em solenidadepressaga. As trevas densas
tudo amortalham, mesmo as altaneiras muralhas da Cité, de ogívas ciosas da própria
dignidade, qualse quisessempoupar-lheàdecrepitude odeplorável das ocorrências em
perspectiva.

Balzac, sem dúvida, faz passear alguns de seus casais por velhas ruínas. Veremos
Honorina e o conde Otávio "até às duas horas da manhã passeando ao longo dos fossos da
Bastilha". (CH VoI. m, p, 138 H)

Schinner, personagem de Uma Estréia na Vida, comenta: "Depois quando nos assegu
ramos de que ninguém nos poderia encontrar, fomos, Zena e eu, passear pelas fortificações".
(CH VoI. 11, p. 64 Ev)

,~

* ~-

Interrompida à página 28 para dar lugar a diálogos e apresentações fisionômicas, a
descrição do cenário é retomada às páginas 30 e 31:

Prosseguem bordejando as arcadas ogivais, tarde afora. Jorro de luz crepuscular
lava o rugoso da face da Torre Trésau, que vigila, à distância plácida dos campos, a
febril agítação da cidade.

Defora da Porta Narbonnaise, por onde, horasantes, tinham alcançado ospasseios
da Cité, vêem ogracioso landô deportas amplas etejadilho descoberto que os aguarda.

Acomodados, o veículo roda. E através das torres semicirculares, a erguer-se do
nicho de pedra, tradicional imagem da Virgem, conhecida ali, desde o século Xv,
parece segui-los enigmaticamente.
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Retomemos nosso guia:

A torre Tréseau, uma das mais bonitas e melhor conservadas, foi construída no final
do século XIII; domina todo o campo e a própria cidade; tem cinco andares, sendo três
OglValS.

Duas ponas principais davam acesso àCité. A Narbonnaise, amais imponante, abre-se
entre duas enormes torres semi-circulares, construídas em bonitas pedras ornamentais em
relevo e ornadas de pontas salientes ou esporas. A arcada ogiva! que forma a abóbada é
ultrapassada exteriormente por um nicho pintado comendo uma estátua da Virgem,
datando do século XV.

Esse é um detalhe que Balzac sempre distingue, na descrição de velhas cidades. Por
exemplo, em Sobre Catarina de Médicis, ele dirá que, no ângulo da casa de Lecamus, "o
arquiteto havia colocado um nicho para uma certa madona, incessantemente iluminado por
círios, ornado de ramos de flores naturais na bela estação e de flores artificiais no inverno".
(CH VoI. XVI, p. 390 Cat)

Ele entronizará outra santa na descrição de Limoges, em O Cura da Aldeia: "Aquele
pilar, situado na esquina das duas ruas, recomendava-se aos amadores de antiguidades de
Limoges por um bonito oratório onde se via uma Virgem, mutilada durante a Revolução".
(CH VoI. XIV, p. 12 Ca)

Transformando por sua imagem poética as pedras e saliências da torre em face rugosa,
o autor anima o detalhe arquitetônico, tal como Balzac ao dotar de vida as construções do
Louvre, no romance A Prima Bete.

"Assim, há quarenta anos que o Louvre grita, por todas as gargantas das suas paredes
esburacadas, das suas janelas escancaradas: 'Extirpai essas verrugas de minha face!'" (CH
VoI. X, p. 64 Be)

'f

A peripatética recreação a que se entrega o casal enseja-nos a oportunidade de enfocar
um detalhe urbano que, surgindo no texto com certa ambigüidade, merece uma análise mais
cuidadosa: as calçadas. Haviam-nos chamado a atenção, já às folhas 31, na frase:

"De fora da Porta Narbonnaise, por onde, horas antes, tinham alcançado os passeios da
Cité, vêem o gracioso landô" ...

Tratando-se da parte medieval da cidade, por certo se refere, ali, o autor a ruas (chaussées),
e não a passeios, no sentido de calçadas (trottoirs), como nos é familiar, ou seja, caminhos
pavimentados para pedestres, mais altos que as partes destinadas aos veículos.

Focalizamos, então, no decorrer do livro outras passagens com variantes do mesmo
tema: "Fragmentando a cidade, vielas toscamente lajeadas" ... (p. 22)

"Aviva-se a paisagem ao sacolejar de caleches na irregularidade do calçamento" ... (p. 22)
O sentido de 'chaussée' aparece, então, mais nítidamente definido. Contudo, à página

23, quando nos é descrito o solar Barrasquié, a ambigüidade retoma: "um edifício de
pontiagudas cumeeiras, cujo corpo superior avança na direção do passeio".

Mas, ainda na página 23, e referindo-se ao mesmo local: "Como que indiferente àpequena
multidão que se derrama nas calçadas" ...

E, assim, a palavra 'calçadas' parece restaurar o sentido de 'chaussées' (ruas), de vez que
a pequena multidão por certo não estaria circunscrita aos "passeios".
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À página 60: "Sofre a situação dilemática quando nota que, aos empuxões - folha
arrastada no turbilhão - fora levado àcalçada por entre saraivada de insultos".

Página 69: "Rolam os dois, irmã e irmão, na laje rústica".
O dicionário 'Roquette' dá-nos 'calçada' como chaussée e define-a como chemin pavé

(via pavimentada). A mesma palavra é definida pelo Dicionário Contemporâneo da Língua
Portuguesa como rua ou caminho empedrado, portanto exatamente dentro da definição
francesa.

E, se retrocedermos à página 45, encontraremos:

Nas lajes do calçamento, o reverendo jaz estendido...
Batera a cabeça tonsurada de encontro àspedras arestosas que ospés dos vilões, dos

nobres eburgueses, debalde tentaram alisar no transcurso dos séculos.

Sabemos que despencara de uma janela do corpo superior da casa, aquele que avança na
direção do "passeio".

"Na rua, ouvira-se o surdo baque" ... (p. 45)
É de se estranhar não ter caído sobre o trottoir, o passeio da rua, a calçada como

modernamente entendemos, e que a mansão, descrita como suntuosa, não se completasse
com esse requinte; como também seria natural o romancista dizer que a cabeça batera contra
o meio-fio, quando, ao contrário, ele fala em lajes do calçamento e pedras arestosas. Logo,
o padre caiu na rua propriamente dita.

Fomos, então, aos dicionários buscar as origens do" trottoir", para justificar sua ausência
nos textos.

A palavra 'trottoir', como caminho sobrelevado reservado à circulação de pedestres
sobre os lados de uma rua, tem, junto a essa definição, que é do Petit Robert, a data 1835.
Por outro lado, diz-nos a 'Larousse', confirmando a informação do Petit Robert, que
"somente por volta de 1825 é que se criaram trottoirs, "passeios", tal qual se os vê hoje em
dia [...] nas ruas principais das grandes cidades".

Logo, à época da história, não possuíam as ruas trottoirs. Isso se confirma ainda em outras
frases do livro:

Página 48: "Sobe a maré de olhos para a janela aberta, no segundo andar, comprimindo-se
o ajuntamento entre o morto e o gradil da casa solarenga".

Página 82: "A suntuosidade dos jantares à luz das velas, para uma dezena de convidados,
que o casal promovia noutra época, de há muito não enfileira landôs e caleches ao longo
dos gradis" .

f:eo longo dos gradis, e não do passeio.
A página 301, na frase" ouve Renet de passagem pela rua estreita, onde faltam passeios",

o narrador parece contrariar nossas inferências, como se, indicando uma exceção, mostrasse
ser possível encontrá-los em outros locais. Mas a continuidade do entrecho, algumas linhas
abaixo, vem conferir à palavra, novamente, o sentido de calçamento, quando ele se desloca
de uma área de chão batido para outra, calçada, nas frases:

"O moço abre caminho às cegas e atinge o calçamento da cidade".
"As patas do cavalo, posto a galope desenfreado, arrancam fagulhas amarelas ao empe

drado irregular". (p. 301)
Parece plausível deduzir que a cidade comportava tão-somente chaussées, calçamento,

ruas calçadas, e, assim mesmo, dentro de determinado perímetro, ficando assim acrescentada
mais uma "pedra" de coerência aos alicerces da obra.



Novamente se eclipsa a paisagem, para ressurgir em "Quadro de rua", capítulo X:

545 Jean-Luc St~inmetz: L'eau dans "La Comedie Humaine". L'Année Balzacienne, 1969, pp. 9-10.

Talvez haja sido a Touraine, região amada, a inspiradora de Balzac, suscitando-lhe
tantas visões serenas. Ele conduz numerosas de suas personagens às margens do Loire e
do Indre, seja para levá-los a contemplar esses rios, seja para situá-los em uma paisagem
conhecida, que ele admira e procura recriar em seus livros.545
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Por isso, depois das ruínas, nenhuma escolha, para prolongar o passeio, mais adequada
Q~e as margens do Aude. Para reforçar essa vinculação, recria-se uma espécie de coreografia
q1,1f, juntamente com o cenário, reproduz exemplos encontrados em Ilusões Perdidas e em
A Pele de Onagro.

No primeiro desses dois romances, os personagens são Eva e David à margem do
Charente: "Os dois namorados encaminharam-se silenciosos para a ponte de Sant'Ana para
passarem àmargem esquerda do rio. Eva, incomodada pelo silêncio, parou no meio da ponte
para contemplar o rio que pouco adiante formava uma larga superfície onde o sol poente
derramava então um festivo rastilho de luz." (CH VoI. VII, p. 81Ip)

~m A Pele de Onagro, o elemento da identificação fqram as pedrinhas coloridas
ricocheteando n'água, e o diálogo acontece entre Rafael e Emile Blondet: "Guloso, fui
sóbrio; gostando de passeios e de viagens marítimas, desejando visitar diversos países e
sentindo ainda, como uma criança, prazer em fazer os seixos ricochetear na água, conser
vei-me constantemente sentado, com pena na mão" ... (CH Vol.XV p. 89 Pon)

Os rios balizam a geografia balzaquiana. Condicionam o habitat das personagens. Há
sempre esses discretos frêmitos de uma água tranqüila que margeia os muros da vida
provinciana, imagem de uma felicidade uniforme: "O Loing atravessa serpeando a cidade,
entre jardins com terraços e casas de aspecto asseado, o que faz crer que a felicidade deve
antes morar ali que alhures." (CH VoI.V p.28 UM)

Agora Monique apeía na Ponte Velha e se diverte arremessando pedrinhas
coloridas a ricochetearem as águas. Ilumina-se-lhe o semblante refletido no espelho
movente eela monoIoga com o encanto da espontaneidade:

- Parece que oAude está vestido de flores.
- Seu olhar se derrama pelo rio torcido em curva, ao longo das margens onde

fervem espumas entre trêmulos caniços. Andorinhões tatalam asas nas enseadas
enflorescidas de canas butomas. .

Inclina-se o casal sobre as largas pilastras, contempla os casarões gretados pelo
tempo. O sol, caindo, reverbera nas águasfurtadas, incendeia as vidraças das trapei
raso O rosto da senhora banha-se de luz e os seus cabelos como que se liquefazem quais
fios de tenuíssima opala. (pp. 50/51)

440



o Avesso de um Balzac Contemporâneo

'f

)~ )~

441

Quadro de rua", capítulo X:
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:Année Balzacienne, 1969, pp. 9-10.

Há na psicografia momentos de poesia romântica traduzidos em paisagem, estruturados
apenas como curtos preâmbulos, para servirem de moldura à apresentação de algum
monumento histórico, um simples diálogo, etc., e sobre os quais, muitas vezes, temos
passado sem comentários.

Contudo, a utilização de imagens tomadas a dois romances da juventude nos levam a
quebrar esse silêncio:

Casais de pombos beijam-se nos beirais fronteiriços, voejam aos pares, entre os
plátanos dapraça eos dois imitam-lhes os arrulhos. O sol,jáinvisível, apaga oSúltimos
lampejos do crepúsculo que os encontra próximos ao canal dos Dois Mares. (p. 51)

De L' Israélíte vem-nos o primeiro exemplo:

Le fuif, enivré, déposa lenternent sur les l'evres de son amante enflamée le premier baiser
des amours, ce baiser plein de charme, ce baiser plus doux que ceux des colombes, ce premier
chafnon de la chaine amoureuse, suave, enivrante, qui lie notrepremier âge.

o segundo é de Dom Gígadas:

Cabri lui toumait le dos; elle était assise sur un banc et occuppée elle-même à regarder deux
tourterelles que se poursuivaient sur le sable de l'allée, tout à coup elle se leva, ramassa un petit
caillou, le jeta aux amoureux oiseaux que s'envolerent ejJàrouchés, et, se retournant brusque·
ment, elle se trouva en face du jeune seigneur. 546

o canal dois Dois Mares é no entrecho a motivação do preâmbulo.
Mais conhecido como do Midi, ele também toma o nome de Canal do Languedoc. Pondo

em comunicação o Atlântico com o Mediterrâneo, justifica o apelativo do texto. Servindo
de prolongamento ao Garonne, começa na margem direita desse rio, a dois quilômetros de
Toulouse, e dirige-se a sudeste para Villefranche. Atravessa a parte norte do departamento
do l'Aube, passa por Castelnaudary e Carcassone, e, depois, entra no Hérault; passa, ainda,
por Béziers e Agde, terminando perto dessa última cidade, na bacia de Thau.547

Essa hidrografia viabilizará os planos de fuga de Rossellane, quando, à página 272, ela
planeja tornar um barco qualquer até o Garonne e, dessa maneira, alcançar Toulouse.

546 O judeu, num transporte, depôs lentamente nos lábios de sua amante emocionada o primeiro
beijo dos amores, esse beijo cheio de encanto, esse beijo mais doce que os dos pombos, esse
primeiro elo da cadeia amorosa, suave, embriagador, que envolve nossa adolescência... (p. 312)
Cabri virava-lhe as costas. Ela estava sentada num banco e ocupava-se em observar duas rolinhas
que se perseguiam na areia da aléia, logo ela levantou-se, apanhou uma pedrinha, jogou-a sobre
os amorosos passarinhos, que voaranl, espantados, e, voltando-se bmscanleme, achou-se frente
ao jovem senhor. (p. 159)

547. GDUL XIXe S. 1866/1876, Verbete Midi, Canal duo
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Não se ignora que Balzac foi educado, até os quatro anos, ao mesmo tempo que sua
irmã Laure, por uma ama de leite residente em Saint-Cyr. Esse subúrbio de Tours é um
dos mais belos sÍtios da T ouraine. As casas do vilarejo, pintadas de branco, alinham-se às
margem do Loire, "bordadas de álamos magníficos, dos quais se ouve o farfalhar". As
águas onduladas correm vagarosamente entre os bancos de areia cor de cobre, as correntes
louras de pedregulhos, as ilhas verdejantes e repletas de folhas de vimeiros. No rio,
passavam, incessantemente, majestosos, por equipes, os grandes barcos de velas brancas,
enfunadas pela brisa, e os ecos devolviam os gritos e cantos dos marinheiros.548

Assinalamos, muito a propósito, um convite de Monique a Florian, que irá permitir a
pintura de mais outra marinha.

- O canal! Vamos, querido, vamos ver o Canal!
No sulco retilíneo, barcaças regionais de condução, que opovo denomina jlutes eparquettes,

dançam à tona, boiando no ouro-carmesim do tapete que o ocaso estende sobre as águas e, entre
elas, vogam, enfeitados, um ou outro coche d'eau. (pág. 52)

Afiute é uma espécie de barco de fundo chato, de forma longa e estreita, do porte de
quarenta a cento e cinqüenta toneladas, usada, principalmente, no Sena, no Ourcq, no
Mame e no Loire. É também chamada Parquette.

São denominações populares, o que vem ratificar sua identificação como regionais.
Já o coche-d'eau é a chalana, embarcação também de fundo chato, rebocada por cavalos.
Esse tema da água, recorrente, levou Steinmetz a afirmar Rue, em Balzac, ele é mais que

uma necessidade dinâmica para o prosseguimento da ação. E necessário ver aí sobretudo
uma atração pelas paisagens aquáticas, uma espécie de nostalgia das visões repousantes.

'f

Em nossas paisagens, a geografia é também humana, e maIs mteressante se torna,
apresentando-se em meio a manifestações folclóricas, quando o povo nas ruas festeja a
Ressurreição:

A carruagem resguarda-os agora do reboliço das vielas repletas de passantes,
camponeses com chapéus bicórnios defeltro ecamponesas com xales cruzados nopeito,
saias compridas, toucas enfeitadas;pais de família arrebanhando aprole numerosa e
avozinhas de bonéspretos guarnecidos com fofos.

Operárias, catharinettes, filhas de famílias burguesas circulam em pares, em
grupos de três, de quatro, jorrando sorrisos;patenteando habilidades emjogos de anéis
e bilboquês, castanholam os dedos e cantam marcando compasso com os pés. Perto,
cangloram matracas e brinquedos infantis. Passam pequerruchos, ora de barretes
finamente adornados ou exibindo gorros de lã, gárrulos moleques que pulam, asso
viam, gritam em deliciosa gaiatice, jogando candelettos e clugnet ou zurzindo
pingalins. Montarias fazem piafés, alimárias badalam guizos, jardinieres descansam
atreladas à sombra de teixos ecarvalhos.

548 Ph. Bertaud, op. cit., p. 22.
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Cruza-lhes o caminho berlinda pejada de escudos, estadeando cocheiro agaloado,
animais ajaezados com penachos epespontos, borlas eberloques, adornando custosas
arreatas. (p. 52)

A preocupação preponderante, como se pode ver, é a indumentária, vindo, logo a seguir,
uma variedade de jogos e brinquedos, junto a outros detalhes não menos interessantes.

Diz-nos Poueigh que o chapéu de feltro bicórnio é sempre o toucado habitual dos
camponeses occitanos para as grandes festividades. Os barretes finamente adornados, ou
gorros de lã, que ele designa com o termo languedociano boneto ou barratina, derivados,
sem dúvida, do boné frígio, são em lã tricotada, nas cores vermelho, marrom, violeta ou
branco, recaindo mais para os lados que para trás e recurvando-se na frente. 549

Modelos próximos do gênero serão mencionados em A Casa Nucingen: "Meu gajo
compra lã encarnada e fabrica esses barretes de lã, tricotados, que vocês devem ter visto na
cabeça de todos os garotos de Paris, e já vão saber porque". (CH VoI. VIII, p. 648 CN)

Os bonés pretos compõem, igualmente, a cabeça da velha Nanon, criada dos Grandets:
"Senhora - disse Nanon, que tinha posto a touca preta e o avental- só preciso de três francos,
guarde o resto". (CH VoI. V, p.282 Eg)

Na França conhece-se sob o nome de jogos de anéis um exercício que consiste em
lançar anéis sobre um tablado onde canivetes abertos estão plamad9s perpendicularmente.
Cada canivete envolvido por um dos anéis pertence ao jogador. E um jogo presente em
todas as festas populares. 550

A mesma fonte, citando Richelet, mostra-nos a antigüidade do bilboquê ao dizer que
Henrique 111 algumas vezes levava na mão um desses brinquedos, com que se divertia na
rua com seus cortesãos. E encerra o verbete com um exemplo de Balzac: "Jogador fortíssimo
de bilboquê, a mania de jogá-lo engendrou no escrivão outra mania, a de cantar esse jogo,
que fez furor no século XVIII". (CH VoI. XIII, p. 214 Camp)

Durante a Semana Santa, e a informação é novamente de Poueigh, quando não mais
soam os sinos que se supõe estarem em Roma, ressôa de todas as partes o barulho seco das
castanholas (truque-malho), ou o mais agudo dos moinhos de matracas (carrascle), que as
crianças "cangloram", rodam e giram estridentemente percorrendo as ruas. 55 !

A lembrança da origem languedociana do pai parece ter novamente ocorrido ao autor,
quando se serve de dois termos que, no dialeto regional do Languedoc, designam jogos:
'candelettos'e 'clugnet'.

Em nossa correspondência com a Direction des Services d'Archives de I'Aude, de
10/02/1984, apuramos tratar-se o clugnet do jogo de cache-cache, ou seja, de "esconde-es
conde", enquanto o candeletto é o jeux de la chandel/e, "jogo da vela".

E não se enganou o autor, pois Balzac serve-se realmente dessa condição de filho de
meridional para utilizar, no romance PequenasMisérias da Vida Conjugal, algumas palavras
e expressões do dialeto paterno:

549 J. Poueigh, op. cit., p. 21.
550 Enciclopédia Larousse, verbetes: Anneau ([eu de L'Anneau) e Bilboquet.
551 J. Poueigh, op. cit., p. 214.
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Nesta circunstância, Adolfo (ou qualquer homem no lugar de Adolfo) se parece com
aquele camponês do Languedoc que sofria horrivelmente de um "agacin" (em nossa língua,
cor, "calo" mas a palavra da língua d'Oc não é mais bonita?).

Esse camponês enterrava o pé duas polegadas no meio dos mais agudos seixos do
caminho, dizendo aseu "agacin": Troun de Diou: debagasse! se tu "mi" fazes sofrer, eu "ti"
pago na mesma moeda! (CH VoI. XVII, p. 561 Pmv)

Tivemos oportunidade de comentar, em muitas passagens, o amor de Balzac por cavalos
e equipagens. E certo que uma referência aos transportes utilizados à época seria obrigatória,
mas o que melhor se constata é a absoluta precisão dos detalhes, revelando uma atenção toda
especial.

'Pialfé' palavra de origem verdadeiramente francesa, consiste num movimento que o
cavalo executa, batendo no chão com as patas dianteiras e traseiras, sem se locomover.

Essa coreografia é desempenhada por garbosos ginetes, desde a obra da juventude.
Gibby, o famoso corcel do barão Ombert de L'Exccommunié, "pialfaít et hennissaít

avec une singuliere expression. "552

Veremos o termo numa metáfora ousada, no romance Esplendores e Misérias das
Cortesãs: "Em tais circunstâncias, uma senhora disfarça o que teremos de denominar de
piafés do coração com essas ocupações inócuas em que os dedos têm a força de tenazes, as
unhás rosadas escaldam, e a garganta é arranhada por este grito mudo: 'Ele não vem'!" (CH
Vol. XVII, p. 657 Pmv)

As alimárias, juntamente com os guizos, são muito regionais; Poueigh confirma-nos o
acertado da escolha, ao informar-nos que as mulas e os burros montados pelos languedocia
nos têm arreatas e são empenachados de ricos caparazões e coleiras, onde brilham as rédeas,
despontam as plumas, rutilam as borlas de lã escarlate, flutuam ao vento da corrida as ondas
de fitas e bandeirolas.553

"

Imprescindíveis às paisagens, os ventos, surgindo ora como elemento que são da
natureza, ora como metáfora, dão mais realidade ao meio ambiente, ajudando a compor
emoções.

Como fator da natureza, sopram no romance A Mulher de Trinta Anos, ganhando ali,
inclusive, um nome: "O profundo silêncio que reinava no campo permitia ouvir-se, a
interva-Ios, o nordeste soprando através dos negros ramos das árvores, mugindo em torno
da casa, ou engolfando-se nos compridos corredores". (CH VoI. III, p. 616 M30)

O mesmo vento irá soprar de maneira metafórica, em A Fisiologia do Casamento: "O
tato com que os celibatários descobrem o momento em que o nordeste começa a soprar
num casamento, só pode ser comparado à incúria a que estão entregues os maridos cuja 'Lua
de Fel' já despontou". (CH Vol. XVII, p. 314 Fis)

O exemplo que nos vem de O Elixir da Longa Vida traz um vento anônimo, uma brisa
qualquer: "Em seguida sentiu frio quando, aproximando-se do leito, um clarão bastante

552 "fazia piafé e relinchava com uma expressão singular". (p. 170.)
553 J. Poueigh, op. cit., p. 232.
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forte, avivado por uma lufada de vento, iluminou a cabeça de seu pai" ... (CH VoI. XVI, p.
630 Elv) ,

Uma conclusão impôs-se-nos: a da riqueza do assunto permitindo à psicografia uma
liberdade de criação ilimitada, sem ser menos profundamente criteriosa. Daí assistirmos
soprarem ventos em todas as ocasiões e pelos mais variados motivos: "aos caprichos do
vento", os cabelos de Monique seguem" os vôos do xale de cachemira". (p. 27)

Exatamente como o véu da srta. du Verneuil, em A Bretanha em 1199, "arrastado pelo
vento, tremulava para fora do carro". (CH VoI. XII, p. 460 Bret.1799)

Poueigh observa que muitas das habitações do campo são orientadas segundo a direção
dos ventos. E para cortar-lhe a força e barrar o ímpeto, planta-se ao lado das moradias
renques de ciprestes, funcionando como uma paliçada, "uno leio de cipres ou d'oucipres",
muito apropriada para formar cortinas "Li cípresJan ben càlo" .554

Parecem-nos os mesmos que veremos no romance, quando o vento "sibila entre as
mesuras dos ciprestes." (p. 301/302)

À página 72: "O vento noturno assopra do Norte remoto e deixa no ar o vago cheiro
de resina que colheu, de passagem, nas distantes faldas da montanha Negra".

Em languedociano, esse vento é conhecido como" la tremountàno", a transmontana, e
dizem não ser bom nem sadio.555

Estando Carcassone situada entre a Corbiera, ao sul, e a Montanha Negra, ao norte, é
correta a orientação geográfica. O mais interessante na informação é porém o cheiro da
resma.

Em uma nesga da paisagem de O Médico Rural, "Os fortes perfumes desses arbustos
misturam-se então às selvagens exalações da natureza serrana, ao penetrante aroma dos
tenros brotos de lariços, dos choupos e dos pinheiros resinosos". (CH VoI. XIII, p. 296 Mr)

Na mesma obra, em outro trecho: "Naquela hora do dia, o ar estava embalsamado pelos
múltiplos perfumes da montanha e do jardim de Fosseusse". (CH VoI. XIII, p. 382 Mr)

Balzac irá mencionar um vento norte, em A Bretanha em 1199: "De súbito, o vento
norte soprou sobre essa fantasmagoria e dissipou as névoas que depositaram um rocio cheio
de óxido sobre as relvas". (CH VoI. XII, p. 488 Bret. 1799)

A psicografia chamará de vento norte os cers que, de maneira mais precisa, conseguimos
registrar em Poeuigh como de noroeste.556

"A cancela de uma casa de pedra bate fortemente sob a ação dos reflexos dos cers, ventos
do Aude que sopram do Norte". (p. 92) .

Foi a esse vento que o Imperador Augusto consagrou um altar em Narbonne.557
A Corbiera que nos serviu acima para localizar Carcassone, é referência na origem de

outro vento mencionado às páginas 286, 301 e 302: "As cortinas descidas vedam a noite azul
que os ventos da Corbiera filtram" ... (p. 286)

"Em derredor, o vento sUl, turbilhonando ligeiro, da Corbiera longínqua, areja a
ramalhada dos plátanos... " (pp. 301/302)

554 Idem, p. 52.
555 Ibidem, p.52.
556 Ibidem, p.52.
557 Ibidem, p.52.
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Apelidado de "bem foulet" ou" oulet", vento louco, o vento sul deu lugar a certa crença
que permaneceu enraizada na superstição popular; vento quente, enervante e fatigante, passa
por fazer agitarem-se os loucos em suas cabanas.558

O autor, mostrando-se consciente dessa crendice, dela serve-se numa metáfora em que
procura traduzir-nos o desespero de Florian: "Como os avassaladores ventos que sopram
do Sul, as idéias turbilhonam-Ihe no cérebro, opondo-se, em conflitos". (p. 131) 559

'f

No capítulo XVIII, todo o "Elogio da campanha", desde a introdução, parece destinado
a prefaciar a menção do nome do pintor Paul Potter, citado no momento em que são
introduzidos os animais, motivo principal em relação a uma paisagem descrita em sutis
concordâncias com sua peculiar concepção paisagística.

Educado em um país úmido e plano, do qual nunca saiu, Potter só conheceu o céu
cinzento e pesado da Holanda, o horizonte das planícies inintermptas que se estendem a
perder de vista, ecuja linha é interrompida, aqui e ali, pelas pontas dos campanários; e esse
horizonte baixo, esse céu pálido, ele os reproduziu fielmente, sem nada acrescentar de seu,
sem atormentá-los, nem embelezá-los. E, de resto, nada lhe convinha melhor que essa
natureza. Seu céu terno é um fundo adequado para realçar o pêlo e o couro malhado dos
animais, que ocupam aprimeira linha em sua composição eem sua preferência. Com esse
tato de um mestre, que teme dispersar o interesse e compreende o poder da unidade, Paul
Potter evita acrescentar o que quer que seja ao valor paisagem; ao contrário, ele a
tranqüiliza, adormece-a na bmma; para o primeiro plano do seu quadro basta·lhe um
cardo, um galho seco, e algumas flores do campo. Em Potter, o campo é secundário, e o
resto da natureza é sacrificado à graça do rebanho.560

FARRAPOS de névoa, retalhos de nuvens encortinam a linha úmida do horizonte.
O azulíneo das sombras da manhã rasteja molemente e se recolhe mais e mais na
comucópia da noite". (p. 90)

A névoa ainda sonolenta, com a mesma umidade holandesa, já encontra a paisagem
pacificada por um lento amanhecer, cuja meridiana definição de luminosidade só se dará à
página 92, quando incidirá sobre os animais, transformando-os em primeiro plano da
composição. Aí irão exibir de maneira nítida seus contornos.

Esse capítulo que, como sabemos, é o relato da excursão empreendida pelo casal
Barrasquié à casa da maga, foi objeto de atenção mais especificada em diversos segmentos
de nosso estudo, mas aqui o estamos examinando sob um ângulo mais abrangente:

558 Ibidem, p.53-54.
559 Balzac não desconhecia esses efeitos, echegou aintitular o capítulo XXXVI, de Os Comediantes

Sem o Saberem, em função desse fenômeno; "O vento que vem da montanha deixou-o louco";
(CH VoI. XI, p. 323 Css)

A vítima, Gazonal, é também, como sabemos, languedociana. Por outro lado, esse tÍtulo é
uma alusão ao poema "Guitarre" , de Victor Hugo (Les Rayons et les Ombres, p. 22), cujo refrão
é: "Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou".

560 Charles Blanc, op. cit., p. 6.
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Deixam a Cidade Nova, que acorda lentamente, com raros carcassonenses nas
ruas, atravessam a ponte, ladeiam a colina onde se ergue, a desafiar os séculos, o
cinturão medieval da Cíté, quilômetro e meio em dois polígonos completos de
fôrtificações. Neblinas esgarças parecem esfiapar-se nos dentes dos cinqüenta torreões
defensivos, palidamente iluminados ao clarão do amanhecer. Seguem rumo ao Norte,
que a Torre Crémade assinala nos subúrbios. (p. 90/91)

Esse cinturão forma uma dupla muralha vista, no romance, como "dois polígonos
completos de fortificações"; a interna, com extensão de 1.100 metros; e a exterior, que media
1.500 metros, incluída a grande ameia destruída em 1810.

Portanto, aqui, novamente, como ao mencionar uma igreja em ruínas, o autor ratifica
acronologia, pois, especificando-nos quilômetro e meio inclui agrande ameia, que, em 1805,
ainda não havia sido destruída.

. As torres que defendem as duas muralhas, os "torreões defensivos", são, realmente, em
número de aproximadamente cinqüenta.

Depois de especificar o feitio quadrado da Torre Crémade, o verbetista diz-nos que ela
dá para o campo, o que corresponde aos subúrbios assinalados na direção Norte, que lhe
atribui o texto paranormal.

No parágrafo seguinte:

ocaminho corta odeclive áspero, no socalco da fortaleza, entre urzes eazevinhos.
O cocheiro insinua um sorriso prazenteiro ao ouvir o chantecler campesino, que
repete, euforicamente, os seus toques de alvorada. Atingem o carreiro umbroso que,
recortado pelos duplos rastos das carruagens, em curvas graciosas de romãzeiras e
zimbros, se desdobra entre os grandes açafates que arrepanharão a colheita do dia.
Varando túneis vegetais, sob a névoa densa, a ramaria pesada de umidade chibateia
osono naface do condutor que a corrida embala. (p. 91)

A" escarpada eminência" da página 22 reaparece, aqui, como o "declive áspero". As urzes
aí medradas vão encontrar terreno apropriado na charneca onde Calixto vê Beatriz, no
romance do mesmo nome: "Enfim é a régia duquesa que vi na charneca através das urzes e
cujo aspecto fazia afluir o sangue ao meu coração". (CH VoI. m, p. 253 B)

Num trecho do percurso, chamou-nos a atenção a utilização de elementos constantes,
que serviram à construção de uma avenida, no romance Os Camponeses. "uma esplêndida
avenida de olmos centenários, cujas copas em forma de guarda sol se inclinam umas sobre
as outras, formando longa e majestosa abóbada. Cresce erva pela avenida, onde mal se
observam os sulcos traçados pela dupla roda das carruagens". (CH VoI. XIII, p. 18 Camp)

O nosso carreiro, embora também umbroso, não apagou a nitidez dos rastos, detalhe
que, nas estradas balzaquianas, parece fundamental. Ainda em Os Camponeses, perguntará
o romancista: "Terá o espírito, como as estradas, seus sulcos de carro?" (CH Vol. XIII, p.
25 Çamp)

lamos prosseguir em nossa análise, quando nos detivemos no canto do chantecler
campesino, advertindo-nos de que havia sido esquecido. Como é sabido, esse é o nome do
galo no Roman duRenard, epopéia composta na Idade Média e que ficou célebre, sobretudo
após sua publicação, em 1826, por M: Méon.

,~
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Mesmo tendo o marido como cicerone, Monique, abatida, mostra-se indiferente à
paIsagem:

o médico desperta aatenção da esposa para opitoresco desses incidentes, tentando
distraí-la. Envolta no seu hussardo de percal cor de terra-egípcia, ela se refugia nos
estofados e deixa pender afronte de mármore no ombro do companheiro. (p.91)

Lembrando a expedição ao Egito (1798), e todo o gosto pseudo-oriental de que se
travestiu a sociedade francesa após as pirâmides, Monique veste um hussardo de percal cor
de terra-egípcia, o que faz aparecer a coerência cronológica, uma vez que o retorno das
tropas napoleônicas se deu em 1799. Certo é que essa influência deve ter-se estendido até
muitos anos após a campanha napoleônica.

Em Um Conchego de Solteirão, Balzac nô-Ia mostra em 1806, um ano, portanto, após a
data atribuída ao nosso capítulo: "A viúva colocou na sala um desses móveis vulgares, de
acaju, com cabeças egípcias, que Jacob Desmalter fabricava por atacado em 1806 e forrados
de seda verde com rosáceas brancas". (CH VoI. VI, p. 22 Cs)

Na mesma obra, "Ao longo da parede fronteira ao posto do capitão via-se um banquinho
onde estava almoçando um inválido com um braço amputado, que Giroudeau chamava de
Coloquinte, sem dúvida por causa da cor egípcia do seu rosto". (CH VoI. VI, p. 45 Cs)

*
* *

Se a atenção do marido não consegue levantar o ânimo da moça, nem por isso deixa de
• I •

mteressar-nos o cenano:

À frente, corre esbaforido láparo, desfraldando a cauda ao vento. Troncos náufra
gos bóiam em tumulto, de vaga em vaga, entrefranjas de espuma, na esteira rolante
·do rio. Já se ouve a melodia chilreante de pequeno musicista de penas a estribilhar no
estrado de um galho.

Perlongam agora uma ribeira colorida de céu, a serpejar errante na pradaria,
cursos serrilhados por vergéis e várzeas férteis, cercadas por muros de lodo e ornadas
de freixos evimeiros. Sobre os cadáveres das carvalheiras, napenun;tbra de gratas, em
troncos escuros de pinheiros, medram abundantes cogumelos. A beira da trilha,
crescem e encorpam centenas de ulmeiros plantados com simetria, eretos, galgando
emfila as encostas, quaissoldadosem marcha. Dosfraguedos escarpados, enormeáguia
investe contra a relva, alçando vôo de presa ao bico, a carrear comida para o seu
xofrango, alheia à proibição da caça. O cabriolé, um pouco mais adiante, costeia
antigo castanhaIvestido de ouro. Lourejam searas esvoaçantes, penteadaspelo ancinho
caprichoso do vento.

- Olha, querida, é como num poema...
Baforadas tangem alira da folhagem, afagam com doçura acabeleira dosplátanos

a se elevarem bem alto, do seio germinador da terra. O grasnar de um gavião
chega-lhes aos ouvidos. O recém-vindo planeia nas alturas, em imensos voluteios, por
entre os cortes e recortes das colinas, numa das quais se vê o bosque tosquiado de que
se tirou o monte de bétula seca, lenhaprovidencial recolhidajunto àhabitação aberta
àbrisa.
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Adeja no espaço o cheiro apetitoso da rejeição matinal. Florian respira voluptuo
samente:

- Desejarias viver alí, desejarias?
A moça sorri desolada àguisa de resposta, esforçando-sepor demonstrar constran

gído interesse em louvor da paisagem. (pp. 91/92)

o "musicista de penas" emerge, em nossa documentação, como um pequeno detalhe da
obra de Potter, em termos de proporção, mas nem por isso menos perceptível. Ao contrário,
sua localização "no estrado de um galho", ao centro da tela, não o deixaria escapar ao autor
de uma transposição, bem assim sua identificação relativamente fácil. Dotado de cauda longa
e do hábito de acompanhar rebanhos, é visto como uma bergeronnette.561

Observa-se no texto, uma extrema precisão de termos e correção de imagens, denotando
um gosto profundo pela beleza e variedade dos aspectos da natureza, e pela contemplação
feliz desses aspectos.

Contudo, a terminologia empregada, designando ambiência européia, portanto muito
diferente da nossa, surge-nos como carregada de uma erudição e, até mesmo, de um exotismo
que não deixam, por vezes, de causar certa estranheza. Mas foi justamente essa estranheza
que, ao se fixar em nossa memória, nos permitiu localizar, na obra balzaquiana, as
semylhanças correspondentes.

E o caso do xofrango, especificado como filhote de um tipo de águia pesqueira, conhecida
como rabalva, em francês pygarque.

Em O Lírio do Vale, para introduzir a mesma ave, Balzac reconstitui-nos seu nicho
ecológico, assim se instituindo como modelo:

Há, na natureza, combinações cuja significação não tem limites e que se elevam àaltura
das maiores concepções do espírito. [...] seja um recanto de floresta cercado de rochas
desmoronadas, atravessado por trechos de areia, coberto de musgos, enfeitado de zimbros,
que nos surpreende por algo de selvagem, chocante, terrível e de onde parte o grito do
xofrango. Seja uma charneca escaldante, sem vegetação, pedregosa, de encostas escarpa
das... (CH Vol. XIV, p. 309 Lírio)

Ele fornece, mas de maneira metafórica, dois exemplos do ato de rapinagem da águia.
O primeiro, em A Menina dos Olhos de Ouro, sendo personagens de Marsay e Paquita:
"Como uma águia que cai sobre a presa, ele a tomou no colo, fê-la sentar-se em seus
joelhos"...(CH Vol. VIII, p. 299 Moo)

Em O Pai Goriot, Rastignac, admirando o amor sublime de uma mulher por um homem
que irá traí-la,

Sentiu no coração uma raiva pueril. Teve vontade de lançar-se aos pés da Sra. de
Beauséant, desejou possuir a força dos demônios a fim de conduzi-lo ao coração da prima,
como uma águia arrebata da planície para as altitudes onde mora a cabritinha branca que
ainda mama. (CH Vol. IV, pp. 107/108 PG)

A menção àproibição da caça exigia de nossa convenção cronológica a coerência de uma
concordância com esse período de interdição. Entretanto, uma legislação comentada a

561 E. Michel, op. cit., p. 61.
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respeito, bastante complexa, não nos deu a oportunidade de uma definição precisa. Por issc
mais uma vez tivemos de nos apoiar no entendimento do próprio Balzac a esse propósit
para que se aquietassem dúvidas.

Quando o sr. de Aiglemont, em A Mulher de Trinta Anos, diz, mentindo à marques
sua mulher, que partirá para uma longa caçada, esta redargui: - "Agora é tempo de caça? 
perguntou Júlia, lançando um olhar indiferente para o marido.

O mês de março chegava ao fim". (CH VoI. III, p. 562 M30)
Nossa datação consigna 15 de abril de 1805, o que nos põe a salvo de qualquer retificação.

A erudição do botanista é aqui flagrantemente ostentada. Tomemos como exemplo os
abundantes cogumelos que ele faz medrar "sobre os cadáveres das carvalheiras, na penumbra
de grotas, em troncos escuros de pinheiros". (p. 92)

Explicando a reprodução de agáricos, informa-nos a 'Enciclopédia' que indivíduos dessa
mesma espécie foram obtidos espalhando sua poeira seminal sobre um monte de folhas de
carvalho em decomposição. Em experiências realizadas nas Landes, regou-se um pequeno
bosque, plantado de carvalhos, com água na qual se fez ferver o boleto comestível, assim se
propagando a espécie. Outras vezes, enterraram-se no solo rodelas de pinheiros de alguns
centímetros de espessura, previamente esfregadas com as fatias de diversos agáricos, que,
assim, depositam aí seus esporos.

Outra informação de que dispomos, da mesma fonte, refere-se aos ulmeiros. Em uma frase
de autoria de Raspail,562 ficamos sabendo que é de fato com essas árvores que se orlam
comumente as avenidas e grandes estradas.

Embora não tenhamos conseguido localizá-los àbeira das estradas balzaquianas, registra
mos, em dois romances, o mesmo comparativo militar alinhando objetos diferentes.

Em Os Camponeses, num café: "onde se viam garrafas peganhentas, alinhadas como
soldados". (CH VoI. XIII, p. 239 Camp)

E em Uma Dupla Família numa igreja: "fileiras de cabeças, alinhadas como soldados
numa parada". (CH VoI. 11, p. 359 DD

Já vimos que, para demonstrar o grau de indigência em que vivia com Margot, alimentan
do-se apenas de túberas, Rossellane interroga o pai, entre agressiva e sarcástica: "Sabes o que
é isso, senhor meu pai? Não! Não podes saber! Tens sempre bom fogo e bons pratos!" (p. 146)

O romance não só não nos regateia inúmeras cenas, frente à lareira do solar Barrasquié,
como, por vezes, chega a detalhar a madeira empregada no aquecimento: a página 178,
sentimos "O cheiro desmaiado da tília em combustão~'que "envolve a sala". Na página 287:
"Na lareira da alcova, resguardada pelo quebra-fogo carmesim, assoviam troncos de figueira
a se pulverizarem em faúlhas fulvas".

562 François, Vincent Raspail (1794/1878), químico e político francês.
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E, agora, no presente trecho: "se vê o bosque tosquiado de que se tirou o monte de bétula
seca, lenha providencial recolhida junto àhabitação aberta àbrisa".

Balzac tampouco nos deixa ignorar o que está sendo queimado na lareira: Em O Pai
Goriot, surpreendemos Eugênio acendendo um "fogo de casca de carvalho". (CH VoI. IV,
p.37PG)

No escritório do sr. Fraisier, personagem de O Prímo Pons, "a grelha de ferro fundido
suportava uma acha de lenha econômica". (CH VoI. X, p. 560 PP)

Os pais de Luís Lambert, vítimas de um processo cuja perda iria manchar-lhes aprobidade,
viram-se diante da questão de saber se deveriam ceder àinjusta agressão do demandante ou se
seria necessária a defesa contra este:" A deliberação foi tomada numa noite de outono, diante
de um fogo de turfa, no quarto do curtidor e de sua mulher". (CH VoI. XVII, p. 52 LL)

Quanto àbétula, é, de fato, uma lenha providencial. Segundo a 'Enciclopédia', é uma das
melhores madeiras para aquecimento. Dá uma flama clara e uniforme. E muito procurada
para fornos e usinas.

"
)} )}

No final do apartado, Florian pergunta àesposa: "- Desejarias viver ali, desejarias?
"A moça sorri desolada à guisa de resposta, esforçando-se por demonstrar constrangido

interesse em louvor da paisagem". (p. 92)
No romance A Mulher de TrimaA nos,Júlia d'Aiglemont, recém-easada contra a vontade

do pai, percorre com o marido a Touraine. Seu estado emocional é, como o de Monique, de
desencanto e grande depressão:

[...] já não se parecia mais com a moça que outrora corria com alegria e felicidade à
parada das Tulherias...

Examinou com um olhar indiferente os campos do Cher, o Loire e suas ilhas, Tours
e os longos rochedos de Vouvray. Depois, sem querer olhar o encantador vale do Cise,
atirou-se prontamente no fundo da carmagem563 e disse, com voz que ao ar livre parecia
de extrema fraqueza:

- Oh! é admirável!
Como se vê, triunfara do pai para desgraça sua.
- Julia, não gostarias de viver aqui?
- Oh! aí ou em outro lugar, - disse ela com indiferença. (CHVol. III, pp. 526/527M30)

As paisagens que vimos examinando são muitas vezes idealizadas, ou seja, a exatidão
geográfica não tem aí lugar, o que é uma característica da obra romanesca. O autor não
descreve; ele sugere, combinando, com cuidado, seus efeitos, e é por certo dessa maneira que
ele age sobre a imaginação do leitor.

A paisagem adquire, com esse recurso, uma importância nova: entra, se assim se pode
dizer, na ação romanesca, que lhe comanda a razão de ser, o aspecto, a orientação. Ela tem
uma alma. Não é um simples objeto de contemplação, nem um destino de passeio; ela vive
com aqueles que a habitam, como tomada dos mesmos sentimentos.

563 Monique" ... se refugia nos estofados e deixa pender a frome." ... (p. 91)
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Nenhum escritor, parece-nos, levou tão longe quanto Balzac o cuidado desse acordo
racional da paisagem com a obra. Ele sempre organiza seu arranjo segundo a estrita necessi
dade da ação, a lógica da situação, apsicologia das personagens. Ele recusa o desenvolvimento
gratuito, a descrição pelo simples prazer; ampla ou discreta, rápida ou aprofundada, completa
ou parcial, ela sempre responde à necessidade do momento. Geralmente, toma por guia
simplesmente a posição de sua heroína ou herói, e mede a paisagem segundo sua preocupação
imediata, sua meditação, seu ócio. O leitor a vê através deles, e aprecia-a como eles: segue o
passeio de Seráfitus e de Mina ao Falberg, a cavalgada de Genestas à grande Chartreuse, a
marcha do comandante Hulot na estrada da La Pelerine, etc. Ao longo das páginas, a relação
fica por toda parte bem calculada.

]úlia d'Aiglemont, naquela primeira viagem, fechada em sua tristeza, olha, sem o ver, o
campo que atravessa, e não lança sequer um olhar ao "encantador vale do Cise" - a descrição
nem mesmo é esboçada. Alguns anos mais tarde, ela se acha de novo na região, em companhia
de lorde Grenville, no começo de seu casto amor. A lembrança do passado volta-lhe, ela diz:
"Essa natureza me pareceu selvagem e agora ..." - Agora, temos uma graciosa descrição, com
o canto dos pássaros, a bela colina, a brisa acariciante, etc.

A esse princípio de composição liga-se, assim, muito naturalmente, a técnica de uma arte
essencialmente sugestiva, evocadora.

Essa visão subjetiva, alterada por um sentimento prevalente que transborda do mundo
interiore espalha no ambiente asua própria tonalidade, é o que veremos também em Monique
no trecho que iremos transcrever. A morte do irmão, em circunstâncias trágicas, acarretando
aperda do filho, deixara-a em tal estado de consunção qve Florian, superando os preconceitos,
resolvera aceder ao seu pedido de consulta à maga. E no percurso que o médico procura
despertar a atenção da esposa para o pitoresco da natureza:

Faz-se o médico loquaz diante da alegria suscitada pela despreocupação do passeio
e salienta, entusiástico, certos detalhes da tela pastoril que se desvenda festiva em
éclogas de perfUmes ecores. Monique, entretanto, emudecefitando oquadro bucólico
através das escuras nuanças do pessimismo, e balbucia tão-somente uma palavra ou
outra, monossílabos soprados que a viração colhe e desfaz. Para ela, à sombra
almiscarada, os caules nodosos se contorcendo na aragem semelham serpentes encole
rizadas; ouvindo oescoachar das águasprimaveris, em murmúriosflutuantes, regista
queixumesdafadiga de quem muito caminhouporvales emontes; osregatos lembram
torrentes de lágrimas, seus rumorejos, soluços; as borboletas a voltearem, volúveis,
sobre arelva, nódoas aperturbarem a visão; as copas abundantes de sombra, telhados
constringentes. O próprio vento lhe parece perseguido pelo sol, a fugir espavorido,
resmungando alto. (p. 93)

Após haver conquistado, na entrevista com a maga, a paz que buscava,

De regresso, apresenta-se Monique totalmente modificada. Parece impregnar-se de
vida nova. Com indisfarçável contentamento tudo apreende agora em tintas de
otimismo; em cada lance da paisagem, recolhe aulas de harmonia e confiança,
expressas nas galas da natureza.

EFlorian analisando-a, ainda sob as contraditórias emoções a que se abandonara
na vila da napolitana, conclui que oexterior da companheira lhe atesta a renovação
integral do mundo íntimo.
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Monique devaneia... O vento entoa endechas, ao longo de longo percurso aéreo.
Revoadas de borboletas, imitando pétalas esparsas ou flores volantes, flutuam à
sombra dos olivais. Cantam águas nos taludes, andorinhões voltivoam cindindo oar
quais turquesas aladas. A ramalhada, quando o cabriolé rompe os túneis de verdura,
recorda baldaquim de veludo com franjas de seda e os ramos entrelaçados sobre o
carreiro são arcos de triunfo, dosséis para a alma da senhora Barrasquié que se vê
renascida. Tomada de júbilo misterioso, sente o coração tangido de harpejos ignotos,
assinalando música de alegria no ádito do ser, ao prelibar ofuturo. Sem querer, abre
os braços para acolher o sopro da brisa que a enlaça, de manso, como que ciciando
promessas...

Olhos da véspera não mais a identificariam. Assemelha-se àplanta largo tempo
sem água, reverdecendo de inopino à carícia da chuva. Respira felicidade. Desfaz
naturalmenteaseveridade das tranças eafarta cabeleira rola na libertação dos cachos
flamejantes. Depois, descansando acabeça no ombro de Florian, docemente entrecerra
as pálpebras. (p. 113/114)

Esses textos permitem registrar semelhanças em certos detalhes, certos aspectos menores.
Por exemplo, quando o autor compara os andorinhões a turquesas aladas, faz-nos evocar A
Mulher de Trinta Anos: "Alguns vasos de porcelana de Sevres, pintados pela senhora
]aquotot,564 continham flores raras que embalsamavam o ar; eram jasmins do México,
camélias, entre as quais pequenos pássaros da América voejavam domesticados e pareciam
ser rubis, safiras, ouro animado". (CH VoI. III, p. 644 M30)

Um outro segmento: "ramos entrelaçados sobre o carreiro", comparados a arcos, fomos
encontrá-los em Seráfita, em uma das excursões de Vilfrido e Mina: "Chegaram à borda das
rochas entre as quais se escapava o Sieg, ao fim da longa avenida bordada de velhos pinheiros
que o curso da torrente ondulosamente traçara na floresta, passagem cobertade arcos de fortes
nervuras como as das catedrais". (CH VaI. XVII, p. 201 Ser)

Agora, a expressão "olhos da véspera não mais a identificariam" pareceu-nos inspirada
em um aforismo que serve a um texto de As Maranas: "O amor cria na mulher uma nova
mulher: a da véspera não existe mais no dia seguinte". (CH VoI. XVI, p. 166 Mar)

Para o comparativo que completa a frase" Assemelha-se à planta largo tempo sem água,
reverdecendo de inopino à carícia da chuva", há, em O Lírio do Vale, um exemplo de
eloqüente similaridade: "O renascimento da senhora de Mortsauffoi natural, como os efeitos
do mês de maio sobre os campos, como os do sol e da chuva sobre as flores definhadas". (CH
VoI. XIV, p. 350 Lírio)

Completando o entrecho, Monique "Desfaz naturalmente a severidade das tranças e a
farta cabeleira rola na libertação dos cachos flamejantes".

No romance Os Camponeses, Emilio Blondet, igualmente acompanhado de sua esposa,
adentra uma floresta, e a semelhança vai, até mesmo, ao detalhe destacado acima, quando
"Olhando-a disfarçadamente, ele saboreava essa meditação, durante a qual se desatara a touca,
entregando ao vento da manhã os brincos e a cabeleira, em voluptuoso abandono". (CH VoI.
XIII, p. 269 Camp)

564 Sra. Jaquotot - Marie Victoire Jaquotot (1778/1855), artista conhecida por suas belas pinturas
sobre porcelana. (CH VoI. III, p. 644 M30)
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Em outro trecho, poucas linhas abaixo, afundando-se na floresta, chegam ambos a uma
pequena paisagem interior, que assim nos é descrita: "Esta c~sta deliciosa est~ rodeada de be~as

árvores, cujas copas recaem em vastas franjas, desenhando Imenso baldaqUlm para esse leIto
onde a deusa repousa". (CH VoI. XIII, p. 269 Camp)

Os símbolos atmosféricos, em Balzac, concorrem também para a idealização da paisagem,
quase sempre inaugurando os capítulos, o mesmo se dando no Cristo Espera por Ti.

No início do capítulo XXVI: "RASPA a alvorada os derradeiros resquícios de névoa e
Florian medita. Caem-lhe sobre a cabeça, em lentos vôos, as primeiras folhas do outono". (p.

122) , . h 'd I I ."No capítulo XXVIII: "CELERES, atravessam os camm os aquecI os pe o so outonlço .
(p. 126) E no capo XXXIX: "PELA frincha da janela que olha para o poente, ainda passa uma
lista de luz crepuscular". (p. 184) E ainda outros.

"A qualquer hora de seu destino, a criatura pode interrogar a natureza, achará nela
significados morais em resposta à sua inquietude. Onde quer que esteja, se está perto dela,
numa charneca florida, numa aléia de floresta, numa poça d'água, ao pé de rochas em ruínas,
mesmo num terreno não amanhado, ouvirá inefáveis harmonias em meio ao silêncio."565

Florian alcança a Alta Carcassone, onde, interrompendo-se, fará também sua interroga
ção:

[..]de improviso, sem explicarofenômeno insólito,julga ouvirressoar, na acústica
da alma, as expressões do mensageiro espiritualpronunciadas meses antes através da
vidente:

- "Sede bons. Sede humildes. Sede perdoadores!" (p. 135)

Sua consciência culpada, entretanto, não quer render-se: "Intimida-se por momentos,
balouça freneticamente a cabeça, qual se quisesse alijar de si as palavras inoportunas, palavras
que não quer ouvir". (p. 135) .

Pode ocorrer também uma idealização parcial, capacitando-nos a identificar geografica
mente o que se descreve.

O trecho que estamos a comentar, embora já bastante nosso conhecido, vem, bem a
propósito, ilustrar esse procedimento de amparo àficção:

Quando o médico alcança a Alta Carcassone, a cidade solene, dominada pela
imponência das fortificações centenárias, já veste mantos de sombra para a vigília
úmicla da noite. Ele se interrompe, prudentemente, a fim de se recompor e, por um
instante, abarca apaisagem com o olhar nublado de tristeza. A reta do canal aponta
a Montanha de Alaric, entre as baças luminosidades do Sul. Muito e muito longe, os
mais altos aclives dos Pirineus, acobertados de neve, são a lembrança da morte que
ele deseja sepultar no fUndo da memória. A torre inacabada de S. Vincent, napureza
do talhe romano-bizantino, bate o ângeluspor entre revoadas de pombos assustados,

565 J. Borel. Le Lys dans la Vallée et les sources profondes de la création balzacíenne. Ed. José Coni,
Paris, 1961, p. 99.
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e o som e o ruflar das asas parecem, subitamente, enrugar a superfície de espelho em
que se reflete apaisagem no crepúsculo outoniço.

{ ..JGolfàdas de vento seguem o cabriolé. Dá-se conta de que é noite quando se
aproxima de casa. Imenso cortejo de claridades marchapelaplanície do céu, enluarada
por débil crescente. Aqui eali, palores verde-azulados e azul-esverdeados de outono.
De entrada, no pátio doméstico, vê um meteoro riscar o firmamento e, num vôo de
luz, esfuzíar por entre aléias de astros, lembrando caprichosa vela que se desprendesse
do candelabro da constelação de Cassiopéia, deixando, à retaguarda, largo traço de
chama.

Abre a porta do lar num gesto de chumbo e crê ouvir uma voz a ciciar-lhe aos
ouvidos tristemente:

- A deus... A deus...
Lá fora, na profundeza da noite, a luz do luar segue a dialogar com a luz das

estrelas. (pp. 134/135)

Os montes Alarico constituem um maciço dependente da Corbiera,dominando amargem
direita do rio; e, estando localizados ao sul, fica ratificada a orientação, o mesmo se dando
com os altos aclives dos Pirineus.

Para validar as referências relativas à torre, informa-nos nosso guia, que a Igreja de Saint
Vincent, construída no século XI, é realmente do mais puro estilo romano-bizantino, e que
sua torre, inacabada, serviu de posto para observações geodésicas e cálculo do eixo do
meridiano terrestre.

Surpreendêmo-la batendo o Ângelus.
Balzac,em O Lírio ~o Vale, poetisa esse aspecto da rotina religiosa provinciana: "Naquele

momento ouviu-se o 'Angelus' no campanário da povoação. O ar calmo transmitiu os sons
que nos anunciavam que naquela hora acristandade inteira repetia as palavras doanjo àmulher
que resgatou as faltas de seu sexo." (CH VaI. XIV, p. 441 Lírio)

O exemplo qpe nos vem de Os Camponeses carreia, em seu contexto, mais de uma
semelhança. "O Angelus soava em Blangy, e os sons do sino misturavam"se ao caprichoso
concerto das matas, pela manhã, que povoa o silêncio. Aqui e ali vapores subiam, diáfanos e
brancos". (CH VoI XIII, p. 268 Camp)

Mas aquele que apresenta maior requinte de informação histórica é o que conseguimos
localizar em Um Conchego de Solteirão, no depoimento deJosé Brideau, depois da exposição,
feita pelo juiz, de todas as presunções que sobre ele pesavam: - "Ora - disse ele - saí de casa
depois das cinco horas. Segui pela Rua Principal e, às cinco e meia, estava conteJ:l1plando a
fachada de sua paróquia de Saint-Cyr. Falei com o sineiro, que acabava de dar o 'Angelus', e
pedi-lhe informações sobre o edifício, que me parece estranho e inacabado." (CH Vol VI, p.
169 Cs)

Tomando o texto isoladamente, seríamos levados a crer tratar-se de uma elaboração
puramente imaginária, e que, certamente, pareceria quase inverossímil ao produzir uma
estranha inversão, qual seja, o dado real da mediunidade - a existência de fato do monumento
- copiando a ficção.

Mas, não foi isso o que se passou.
Na cena em questão, a personagem José Brideau é um forasteiro em Issoudun, razão pela

qual estranha a construção e não consegue identificá-la. Só em outra parte do romance Balzac
procederá a essa identificação, servindo-se para tanto de informações prestadas pelo arqueó
logo issoudunense, Armand Péréné, o qual, por longo tempo, residiu no mesmo prédio que
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ele, àRua Cassini, e que, em 1835, lhe sugeriu e incentivou a tomar como moldura de um de
seus romances, La Tour-Blanche, o mais célebre monumento de sua cidade nataI.s66

·f

Segundo Laure Surville, Balzac, seu irmão, ainda menino, quedava-se em silêncios que
podiam já ser divagações em mundos imaginários.

Nas lembranças auto-biográficas de O Lírio do Vale, Balzac explica essa sua tendência ao
isolamento moral. Eis como nasceu seu gosto pela contemplação:

Eu olhava uma estrela com essapaixão curiosa que arrebata as crianças e à qual minha
precoce melancolia acrescentava uma espécie de inteligência sentimental... não podendo
me confiar a ninguém, eu lhe falava das minhas angústias nessa deliciosa loquacidade
interior pela qual uma criança balbucia suas primeiras idéias.

À idade de doze anos no colégio eu a contemplava ainda experimentando delícias
indizíveis. A partir de então, cada feliz acontecimento me causou sempre o efeito de um
brilho de estrela sobre a minha vida.

(Carta àMadame Hanska em 5 de julho de 1844.)

Em 1835, no momento de empreender asegundaparte de Seráfita, ele está angustiado pela
perspectiva do esforço a ser despendido:

Era pela manhã, eu estava ~a janela e vi brilhar sobre a minha cabeça a deliciosa estrela
matutina. Fiquei confiante. Feliz como urna criança após ter sido fraco como uma criança,
eu me voltei para a minha mesa dizendo: Vamos! mãos à obra!

Ele interpreta seu mito estelar de maneira mística, pela boca do abade Birotteau, o
confessor de madame de Mortsauf, permitindo aFélix de Vandenesse uma última entrevista
com a moribunda: "Há nas coisas desse mundo uma trama invisível de causas celestes que um
olho religioso percebe, e se você veio aqui talvez tenha sido trazido por uma dessas celestes
estrelas que brilham no mundo moral, e que conduzem tanto ao túmulo como ao berço".

Portanto, quando, no cenário, um meteoro riscou o firmamento, surgindo de Cassiopéia,
foi-nos, por assim dizer, permitido interpretar esse acontecimento astronômico, em nossa
cronologia, como a evidência também de um significado místico, simbólico. Ao identificar
mos esse meteoro com Bílnia, valíamo-nos, ainda aí, de um outro procedimento, qual o de
estabelecer paralelos entre seres superiores e astros.

EmA PeledeOnagro, ele dirá: -"Moisés, Sila, Luís XI, Richelieu, Robespierre e Napoleão
talvez sejam um mesmo homem que reaparece através das civilizações, como um cometa no
céu - replicou um ballanchista" .567 (CH VaI. XV, p. 51 Pon)

Da mística Seráfita:

566 La Rabouilleuse, Ed. Garnier Freres, Paris, 1966, pp. I-II.
567 Um ballanchista: - adepto de Pierre·Simon Ballanche (1777-1847), pensador francês, autor de

Ensaios de Palingenesia Social (CH Vol XV, p. 51 Pon)
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Eis que de repente se romperanl os véus, e eles viranl nas alturas como que um astro
incomparavelmente mais brilhante que o mais luminoso dos astros materiais, o qual se
destacou, tombou como um raio esempre cintilando como um relâmpago, e cujapassagem
fazia empalidecer o que haviam até então tomado pela LUZ" (CH Vol xvn p. 216 Ser)

Insere-se no capítulo seguinte, o XXX, sucinta descrição poética dos canteiros nos jardins
da residência, ensejando-nos o destaque de um curioso detalhe: "O céu inala os derradeiros
resquícios das névoas matinais, roubando ao ar azul, a umidade que fizera nascer os fios-da
virgem trêmulos de reflexos". (p. 137)

A imaginação de Balzac e sua paixão pela botânica são, de novo, aqui, reproduzidas, e os
exóticos fios-da-virgem aparecem em uma metáfora em Outro Estudo de Mulher: "Por isso,
ela atravessa Paris branca e pura como uma filandra."568 (CH Vol. IV, p. 533 Oem)

Em Ebauches et Épaves, do romance "Les Paysans", encontramos a frase: "Lesraísins se
perlent, sonpampreacomme tm 'uoile defils blancs dOnl la délicatessefait honteauxfabriques
de dentelles" ...569

Ainda no mesmo capítulo:

Em minutos, pai e filho, seguidos pela atenção de Monique à sacada, saem na
antiga viatura da casa e seguem, ao cadenciado trote do cavalo, através da rua que
serve de acesso àprincipalartéria da Cidade Baixa, de ativo comércio, percorridopor
diligências, carretas ecupês. Em seus últimos limites confUndem-sepomares ejardins,
dilatados para muito além da várzea edo rio.

Estandartes ebandeiras da Restauração erguem-se sem panache sobre os tetos dos
tranqüilos edifícios públicos. Velhos brasões, emblemas armoriais quase esquecidos
ressurgem nasportas das carruagensenasfachadas solarengas ondepombosespanejam
em sonoro tatalar as entorpecidas asas de prata, arrulando entre as trapeiras patina
das. Pequenino rouge-gorge, flor de pena da estação, alça-se-lhes em vôo baixo, ante
o olhar evaipousar meditativo num ninho de cegonhas, a cavaleiro de um sótão que
o vento vai desmantelando sem pressa. Cortam as quadras de edificação recente e,
mirando-os de costas, impassivelmente, assentada sobre a escarpa, a Cité - a Carcas
sane de pedra, a Carcassone-relíquia - expõe a sua arquitetura militar, imprimindo
osinete do décimo-terceiro século àpaisagem que se renova. Muralhas de várias toesas
de altura, torres graníticas, arcos e barbacãs compõem a montanha gótica que os
muitos verões calcinaram. (pp. 138/139) .

Não fora uma nota de rodapé, que encontramos em edição apresentada por André Loran,
de Armette et le Criminel, e a "atenção de Monique em acompanhá-los da sacada", trecho
absqlutamente banal, ter-nos-ia passado despercebida.

E o seguinte o segmento objeto da nota:

Dans les premiers temps de son union avec mademoiselle Jacqueline Servigné, Madame
Gérardmettait la tête àla croisée, et suivait des yeux "son Gérard"jusqu 'à cequ'elle l'e~t perdu

568 Filandra: fio branco e leve, produzido por certas aranhas, que paira no ar nos belos dias de
outono europeu. (Em francês: fil.de./a.vierge) (CH VaI IV, p. 533, Oem)

569 A uva se perla, seu pâmpano tem como que um véu de fios brancos cuja delicadeza envergonha
as fábricas de rendas... (Les Paysans, Ed. Garnier, p. 413)
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de vue; mais cette attention conjugale était tombée en désuétude au temps que naus avons à
peindre.570

Segundo a nota, essa cena da jovem à janela é retomada, na mesma obra, às páginas 66 e
167, e desenvolvida em várias outras: Ao chat qui-pelote, Uma Dupla Família, Eugenia
Grandete O Cura da Aldeia.571

Registramo-la, também, emJane lapâle (p. 125) eLe Centenaire (p. 109).
Em nossa primeira leitura do entrecho, compartilhamos da atenção de Monique, na

esperança de situar o endereço do solar Barrasquié, o que nos poderia servir de subsídio para
uma possível pesquisa histórica, e conseqüente identificação dos prováveis"modelos reais".
Já conhecíamos seu aspecto arquitetônico e localização na rí've gauche, através da descrição
da página 23. Contudo, a informação nos foi sonegada e substituída por uma rápida visão da
Cidade Baixa. Esse subterfúgio é bastante semelhante ao usado para camuflar também o
endereço dos Rogron, em Pierrette, quando Jacques Brigault, chegando a Provins, busca sua
antiga namorada em casa dos solteirões, mas se vê forçado a fugir, pela aparição dasra. Rogron
à janela: "O operário correu como uma rã assustada para a curva que, para contornar um
moinho, faz aquela rua que desemboca na principal, a artéria da Cidade Baixa". (CH Vol. V,
p. 372 P)

Angoulême, cidade de arquitetura medieval, semelhante à de Carcassone, é cenário de
Ilusões Perdidas, romance que se apóia em sólido conhecimento da vida social e local. André
Maurois, num comentário crítico a respeito, diz-nos que a intuição de Balzac revelou-lhe os
costumes particulares desses burgos divididos em Cidade Alta e Cidade Baixa.

A maneira como inúmeros elementos oriundos dessa topografia particularsão utilizados
permite-nos concluir porum acordo de ambas as concepções.

Em Angoulême, a Cidade Velha, edificada em um promontório por razões estratégicas,
permanece, desde os tempos feudais, aristocrática, administrativa, mas as muralhas que a
envolvem impediram-na de se desenvolver.

Ao pé do rochedo, às margens do Charente, cresceu, industrioso e rico, o subúrbio do
Houmeau, com suas papelarias, sua fundição de canhões, os curtumes, as lavanderias. "No
alto, a Nobreza e o Poder; em baixo, o Comércio e o Dinheiro; duas zonas sociais constan
temente inimigas em toda parte" .572

Em Carcassone, um incidente histórico ocorrido também durante o feudalismo ocasio
nou uma alteração nessas posições, fazendo com que a nobreza se instalasse na parte baixa,
estabelecendo-se, assim, um pormenor diferenciador.

570 Nos primeiros tempos de sua união com mademoiselleJacqueline Servigné, madame Gérard
punha a cabeça na rótula, e seguia com os olhos o "seu Gérard", até perdê.lo de vista; mas essa
atenção conjugal caíra em desuso, na época que devemos retratar. (A. Loran. Honoré de Balzac
sous le pseudonymede Horacede SaintAubin, Ed. G. F. Flammarion, p. 53.)

571 Annette, p. 396.
572 A. Maurois, op. cit., p. 316.
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Em 1262, seus habitantes revoltaram-se contra o rei. Foram cruelmente punidos por esse
ato de rebelião; os principais cidadãos foram banidos da cidade. Mais tarde, porém, obtiveram
permissão de construir casas a alguma distância da ponte, e essa foi a origem da Cidade Baixa.

Balzac fará o plebeu Luciano de Rubempré, personagem central do romance, ter conflitos
com a nobreza de Angoulême, assim referenciada:

A maior parte das casas do bairro alto é habitada por fanúlias fidalgas ou antigas
famílias burguesas, que vivem de seus rendimentos, formando uma sociedade onde nunca
entram estranhos. Mesmo se, após duzentos anos de permanência e depois de um
casan1ento numa das fanúlias primordiais, uma fanúlia vinda de alguma província vizinha
se vê adotada; aos olhos autóctones ela parece ter chegado ontem. (CH VaI. VII, p. 29 Ip)

Vamos agora dar espaço àpsicografia, no trecho em que Florian cede àchantagem da filha,
para não expor de público oseu pretérito. Emsuasconsideraçõessobre aprovável repercussão
do escândalo na cidade, vemo-lo conjecturar:

- "Os carcassonenses não compreenderiam!Mulheres dignas nunca maispisariam
meu consultório!" - morde o bigode, esmagado pela conclusão.

Pensa erepensa... Vive em contato direto com apopulação quase inteira, à exceção
das aristocráticas famílias da Baixa Carcassone, velhos fidalgos e fidalgotes dos
quarteirões aristocráticos da cídade, ainda impenetráveis àconvivência mais estreita
com os que não têm padrões de sangue. (p. 151)

Para nos declinar sua antiguidade,o autor reintroduz no cenário, antes do final do texto;
a Cité, que segundo sua própria expressão, imprime à paisagem o sinete do décimo-terceiro
século.

E é a estrutura de sua última frase que nos fala de um estilo arquitetônico comparável ao
que constitui a descrição da torre de Issoudun em Um Conchego de Solteirão.

"Muralhas de várias toesas de altura, torres graníticas, arcos e .barbacãs compõem a
montanha gótica que os muitos verões calcinaram." (p. 139)

"Essas ruínas, cada uma das quais representava um longo período de séculos, formaram
uma grande montanha de monumentos de três idades." (CH VoI. VI, p. 101 Cs)

~:.

,} 'lo

Já mostramos o que a Catedral personificava aos olhos de Balzac, a partir de impressões
oriundas de sua infância em Toursj573 isso vindo a propósito da citação da Igreja de Saint
Nazaire, à qual retornamos com nosso guia em mãos:

Em certo crepúsculo, Florian, no anseio de fUgir ao curso mórbido das próprias
lucubrações, se refUgia entre as torres octogonaís de Saint Nazaire, pela porta interior
que abre para Oeste. Em meio às colunas de mármore do edifício, recolhe-se medita
tivo junto à estátua de Pierre de Roquefort que o clarão da tarde, filtrado pelos velhos
vitrais do século XlV, ilumina. (pp. 175/176)

573 Capítulo "Medicina", pp. 414-415.
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Situada na parte meridional da Cité, a Igreja de Saint N azaire constitui aantiga Catedral
de Carcassone, cuja restauração, começada em 1844, às custas do estado, foi confiada a M.
Violet-le-Duc. Essa igreja, construída conforme o plano da cruz latina, tem 59 metros de
comprimento, 36 de largura nos transeptos e 16 metros nas naves. A abside, encimada por
uma balaustrada e ornada de modilhões decorados de cenas históricas, é ladeada de duas
torres octogonais, leves e graciosas. Um sino de construção moderna se eleva na extremi
dade oposta, a oeste. Desse lado, uma portinhola abaulada dá acesso à Igreja.

A estátua de Pierre de Roquefort decora seu túmulo juntamente às de dois diáconos,
todas três em tamanho natural, de pé, envolvidas de rica ornamentação. O pedestal é
enfeitado com uma série de figuras em pequenas ogivas, que coroam frontões do mais fino
trabalho.

Éinteressante observar como os detalhes arquitetônicos se constituem em cenário e palco
ao mesmo tempo, uma vez que não surgem simplesmente da gratuidade da descrição, mas,
antes, da ação da personagem.

Exemplifica-o a porta interior se abrindo para oeste, e o protótipo dessa técnica podeser
encontrado em "Mestre Cornelius", numa cena na própria catedral de Tours:

No momento em que o velho senhor ia alcançar aporta lateral abena na parte oriental
do claustro, e pela qual tinha o hábito de sair, uma onda de povo destacou-se da multidão
que obstruía o grande pónico, ref1uiu para apequena nave onde se achava com asuagente,
e essa massa compacta impediu-o de voltar atrás. (CH VoI. XVI, p. 254 Com)

Dedicamos todo um estudo às visitas do jovem poeta Balzac ao cemitério Pere-Lachaise,
e mostramos os efeitos que tiveram em sua obra. 574 Por isso associamos essa estátua tumular
de Pierre de Roquefort a todas as similares que, na obra do romancista, podem ser tidas como
lembranças daquele período de sua vida.

No exemplo que temos de Armette et le Crímínel, a personagem encontra-se também
numa catedral:

[...] elle vit, dans l'enfoncement de la chapelle, l'inconnu de la voiture: le Jaible jour qui
s'échappait des vitraux et de l'autel sur lequelles cierges s'éteignaient, ne le lui laissa voir que
d'une maniere indistincte et comme une grande ombre, ou plutôt comme la statue d'un
tombeau, car il etait imobile. ..575

Agora, um outro deA Mulher de TríntaAnos: "O círculo de luz projetado pela lanterna
iluminava-o fracamente, eele se assemelhava, nessa zona claro-escura, aessas sombrias estátuas
de cavaleiros, sempre de pé no ângulo de algum túmulo negro, sob capelas góticas". (CH VoI.
I1I, p. 627 M30).

E, ainda, um exemplo, esse de A Príma Bete, procurando retratá-la: "Ela parecia uma
daquelas estátuas esguias que os cinzeladores de imagens da Idade Média colocavam nos
túmulos". (CH VoI. X, p. 129 Be)

574 Capítulo "Medicina", p. 389.
575 [...] ela viu, no fundo da capela, o desconhecido do carro: a fraca claridade que escapava dos

vitrais e do altar, sobre o qual as velas se apagavam, só o deixava ver de uma maneira indistinta
e como uma grande sombra, ou, antes, como a estátua de um tÚmulo, pois ele estava imóvel...
(p.98)
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Àinformação relativa aos vitrais do século XIV, acrescenta-se apenas o adjetivo 'belos' e
o pormenor de serem alguns também do século XV.

*
* *

o capítulo XLI, "Há mundos dentro de outros mundos", inicia-se com um retalho de
paisagem que compõe as cercanias da residência das Lajarriges. As referências generalizadas
deixam-nos, também aí, sem o endereço das personagens:

DA RESIDtNCIA[/as Lajarrige, junto ao movímento do canal e através da sonori·
dade dos pinheirais, do lado oposto à Cidade Baixa, divisa-se o caminho para Saint
Girans.

Florian aproveita excursões campestrespara refletir erecuperar-se. (p. 193)

Se, por um lado, ficamos sem saber onde reside a família, por outro o autor endereça-nos,
com segurança, a uma fonte provável de sua inspiração, O Coronel Chabert: "Finalmente
penetrou no parque de Groslay pela brecha dum muro, e veio a passos lentos repousar e
refletir àsua vontade, num gabinete disposto sob um quiosque de onde se podia ver a estrada
de Saint-Leu". (CH VoI. IV, p. 284 Cor)

*
)} )~

Poderíamos tomar o início da capítulo XLVI, pura e simplesmente, como a idealização
da paisagem, através de símbolos atmosféricos, técnica que já vimos aplicada a outros.
Entretanto, o que provoca nosso imediato interesse é a introdução, em sua estrutura
fraseológica, de uma expressão regional:

A DEUS do verão, anúncíos de outono! O tambor do primeiro aguaceíro rufa
víolentamente nos telhados. As ruínas da Cíté se metalizam brilhantes. O tráfego no
canal se faz tardo. As cameleiras, os rododendros, os boules-de-neige empapados de
umidadeperdem as primeíras folhas. (p. 210)

A metáfora do tambor tem raízes no folclore languedociano:
Segundo Poueigh, o humor variável do tempo, o solou a bruma,os ventos, a chuva e as

tempestades, a neve ou as geadas, impõem ao camponês suas leis inexoráveis, ao longo dos
dias, meses eestações. E, assim, os acidentes atmosféricos tinhamsuasdesignações particulares
bastante pitorescas.

O trovão (lou tron,troun, tounme) é chamado, por gracejo, "lou tambour dous
escagarrots, dous límacs", o tambor dos caracóis, das lesmas, e "lou tambourin di grapàud" ,
o tamborim dos sapos. Prenúncios de tempestades.576

576 J. Poueigh, op. cit., p. 58.
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No capítulo UII,

Constance volta para casa, a passo vivo. Quase alegre na tristeza que habitual
mente lhe vela o semblante, chega dos bairros de penúria, junto ao rio, onde o
enregelado vento outoniço dobra os caniços desolados e assovia nos desvãos dos
humildes tugúrios. (p. 234)

Essa localização topográfica da miséria junto ao rio é muito bem vista: emA Solteirona,
encontramos um trecho esclarecedor:

Esperando o anúncio oficial do jantar, a companhia passeava pelo terraço, ao longo
do Brilhante, olhando avegetação fluvial, o mosaico do leito do rio, e o traçado tão bonito
das casas acocoradas na outra margem, as velhas galerias de madeira, as janelas com peitoris
em mína, as escoras oblíquas de algum quarto avançado sobre o rio, os jardinzinhos onde
secavam trapos, a oficina do marceneiro, enfim todas essas misérias de cidade pequena a
que a proximidade da água, um salgueiro chorão debmçado, flores, uma roseira, comuni
cam não sei que graça, digna do pincel de um paisagista. (CH VoI. VI, p. 492 Solr.)

A vegetação fluvial, um dos aspectos pitorescos do entrecho, corresponde, na psicografia,
aos caniços desolados, que o autor já havia melhor precisado, à página 51: "Seu olhar se
derramapelo rio torcido emcurva, ao longo das margens onde fervem espumas entre trêmulos
caniços. Andorinhões tatalam asas nas enseadas enflorescidas de canas butomas." (p. 51)

Essa flora ribeirinha, fomos descobri-la no Charente, designada apenas sob o genérico
'canaviais' (roseat~) (CH VoI. VII, p. 82 Ip).

O dicionário Lachâtre assegura a correção da citação quando diz serem as butome um
gênero da família das ombelíferas, vulgarmente conhecidas como junco florido, muito
comum às margens dos rios e pântanos franceses.

Em O Gabinete das Antiguidades, Balzac cita o pelargonium, variedade de gerânio, e, em
A Duquesa de Langeais, um "choréopsís", e um "·volkameria".

'f

, O cenário paisagístico do capítulo LXVII é visto de uma janela, em cena que se passa no
Eperon, quando Rossellane experimenta sentimentos conflitantes de amor e remorso: "Da
janela cinzenta, pelos vidros sujos de um caixilho chumbado, distingue a esteira do canal, em
cuja superfície lavada de luar, a tênues sopros de vento, dançam névoas esgarças e refletem-se
proas adormecidas". (p. 284)

O autor repete aqui uma descrição de marinha, como já o fizera em várias passagens, entre
elas a da página 52, quando do passeio do casal Barrasquié junto ao canal: "No sulco retilíneo,
barcaças regionais de condução, que o povo denominaflútes e parquettes, dançam à tona,
boiando no ouro-carmesim do tapete que o ocaso estende sobre as águas e, entre elas, vogam
enfeitados, um ou outro coche d'eau."
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Já antes, logo no início do romance, ao descrever-nos a cidade, o narrador destacara:
"Pouco acima, o fio brilhante de um canal em que deslizam botes e barcaças, muitos dos quais,
abicando preguiçosamente, vão prender-se àferrugem dos argolões de um porto de pedra."
(p.23)

Éum gênero de pintura bem explorado por Balzac.
Massimilla Dará, ambientado em Veneza, presta-se facilmente como modelo: "A lua

iluminava os barcos em frente à margem dos Eslavões. A água de Veneza, que não sofre
nenhuma das agitações do mar, parecia viva, de tal modo o seu milhão de lantejoulas
tremeluzia." (CH VaI. XV, p. 377 Do)

A Estalagem Vermelha tem por cenário Andernach, na Alemanha: "Depois, durante um
momento admirou os telhados pontudos de caibro saliente, as escadas de madeira, as galerias
de mil habitações tranqüilas e as barcas balançadas pelas vagas no porto..." (CH VaI. XVI, p.
311 Everm)

E um terceiro exemplo vem de O Lírio do Vale, um dos romances com as mais belas
descrições paisagísticas. O narrador é Félix de Vandenesse: "Meus olhos foram muitas vezes
atraídos para o horizonte pela bela lâmina de ouro do Loire onde, entre as redes de pescadores,
as velas dos barcos desenhavam figuras fantásticas que desapareciam levadas pelo vento." (CH
VaI. XIV, p. 252 Lírio)

'f

)r )~

Esse estudo termina com a última tomada de cena da fortaleza medieval, no momento do
enredo em que Renet, após a tragédia da hospedaria, está de volta àcasa:

Assentada em seu sopé, a fortaleza envolve-se em poeira lunar a estagnar·se no
impalpável da paisagem antiga, em eternidade de amor que os rouxinóis pressentem
cantando nospensativos arcos ogivais. (p. 302)

A poeira lunar é um recurso que não falta àpaleta balzaquiana. EmA Bretanha em 1799:
"O luar envolvia então como uma bruma luminosa, o vale do Couesnon". (CH VaI. XII, p.
505 Bret. 1799)

Em A Fisiologia do Casamento: "Não sei o que queríamos ver; o que é certo é que os
objetos começavam, apesar do luar que fazia, a enevoar-se diante dos olhos, quando ela se
desembaraçou bruscamente de mim e se foi sentar no fundo do carro." (CH VaI. XVII, p.
446/447 Fis)

A expressão 'pensativos arcos ogivais' causou-nos certa estranheza. Embora a construção
metafórica seja plausível, não fica excluída a possibilidade de tratar-se do que seria o
correspondente a um lapso de tradução do termo 'pendentifs'. Esse detalhe arquitetônico
consiste na porção da abóbada esférica situada entre os grandes arcos de sustentação de uma
cúpula, onde teriam pousado então os rouxinóis. Deixamos, porém, a conclusão a critério do
leitor.
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XII - HABITAÇÕES

o lugar onde vive seu herói ou heroína é, para Balzac, tão visível e tão indispensável
quanto seu aspecto físico. Uma casa, os móveis, uma tapeçaria, os bibelôs, uma certa ordem
ou uma certa desordem são indicações seguras sobre a fortuna, a situação social, e, sobretudo,
o caráter de suas personagens. Antes de descrever o pai Grandet, descreve-nos sua casa. De
igual maneira, é-nos mostrada a casa do dr. Minoret, em Nemours (Ursula Mirouet). Boa e
acolhedora habitação burguesa, onde se vive bem, onde se é alegre e onde se é, ao mesmo
tempo, ativo e caridoso.

O mesmo acontece com a pensão Vauquef (O Pai Goriot) , testemunha de dramas
sórdidos; o feérico salão de A Menina dos Olhos de Ouro, ninho de amor digno de um conto
oriental; o belo mobiliário gasto e com estragos da pobre baronesa Hulot (A Prima Bete).
Os ateliers dos pintores (Pedro Grassou); os castelos da Touraine (O Lírio do Vale), ou da
Bourgogne (Os Camponeses); as mansardas dos estudantes (Facino Cane); os salões munda
nos da província de Angoulême (Ilusões Perdidas) ou de Sancerre (A Musa do Departamen
to); os "interiores" de burgueses e comerciantes (Ao Chat-qui-pelote; 'Cesar Birotteau') ...

Diante de uma tal preocupação, como se portaria um autor que pretendesse segui-lo de
perto? São essas descrições o objeto do estudo que se inicia, e pretendemos acompanhá-las
obedecendo à seqüência de sua apresentação no romance.

Iniciemos, pois, pela casa do dr. Florian Barrasquié:

A pouco epouco, a visão da paisagem se restringe à ri've gauche, ao movimento
do labirinto das vias e, finalmente, à elegância de um edifício de pontiagudas
cumeeiras, cujo corpo superior avança na direção do passeio. Nas paredespatinadas,
com esverdinhados realces, a porta principal entalha-se lateralmente, abrindo-se ao
exterior, no rés-do-chão, num jardim ainda ao sabor dos Luíses.

Empurrado nervosamente, abre-se oportão deferro que defende a entrada. (p. 23)

Fazendo preceder a descrição arquitetura! da construção de uma série de considerações
gerais sobre a paisagem de Carcassone e o caráter de seus habitantes, o romancista adota
maneira e estilo comparáveis aos de Balzac, que, em algumas frases sóbrias, nítidas e concisas,
fazia surgir os traços essenciais de autor ao mesmo tempo paisagista, historiador e arquiteto.
Para uma apreciação inicial, façamos, como de hábito, os detalhes de nosso entrecho irem
ao encontro dos modelos.

Nas Memórias dos Sanson, acha-se uma descrição da cidade de Dieppe em 1662, que irá
definir o estilo da casa do obstetra como típico do século XVll: "Danssesruelles étroi-

465
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le pavé" ...577

Seu principal atrativo era um jardim da largura aproximada de cento e oitenta pés,
medindo a extensão não só de toda a fachada como ainda a de um pátio dando para a ma
e a de um maciço de tílias além do segundo pavilhão. O pátio era separado da ma por duas
grades, entre as quais se abria uma portinha de dois batentes. (CH Vol. XI, p. 401 Bur)

Os "esverdinhados realces" fazem supor uma 'preferência' das pessoas da profissão.
A residência da rua dos Quatro Ventos, em que morou Desplein, o grande cirurgião, dt

A Missa do Ateu "era uma casa esverdeada". (CH VoI. IV, p. 305 At)
Sem havermos encontrado explicitamente um jardim ainda ao sabor dos LuÍses, situamo~

o portão de ferro, outro detalhe imprescindível no paisagismo balzaquiano. Podemos tomar
como exemplo a casa dos Phellion:

Madame Moreau, de Uma Estréia na Vida: "Para facilitar a entrada de sua residência às
pessoas que a vinham visitar, a administradora mandara substituir por um portão de ferre
a antiga porta condenada". (CH VoI. 11, p. 80 Ev)

Vimos o verbo 'defender' empregado para valorizar a privacidade doméstica. Balzac
utiliza-o advogando igual prerrogativa:

Acima do arco havia un
trO Estações, figuras já g.

:::imo saliente, sobre o qual
~elas, trepadeiras, convól
-', p. 223 Eg)

Onde se encontrará a santa vida privada, a liberdade e o aconchego de um lar? São
coisas que só começam com cinqüenta mil francos de rendimentos. E, ainda assim, poucos
milionários se darão o luxo de um palacete, defendido por um pátio margeando a ma,
protegido da curiosidade pública pelas sombras dos arvoredos de um jardim. (CH Vol.
XI, p. 342 Bur)

Épadre MareeI quem nos introduzirá no solar.
André Billy578 informa que nos Jardies Balzac não esquec;era de instalar sinetas; contudo,

dissimuladas na parede, eram, além disso, em vão agitadas. E exatamente o que acontece ao
padre, logo no início da página 24:

Embaraça-seprocurando algo epuxa com resolução aborla de seda de umpingente
incrustado no portal. Ouve-se o sonido perfurante da sineta, no interior[..j

Aguardando que o atendam [..j Dirige-se ao pátio retangular, forrado de areia
com lances de saibro e quase tropeça nos púcaros de barro, florescidos. Contorna o
alfeneiro, pesquisa além da cavalariça deserta, ao fundo, os arredores dos vicejantes
pés de tanchagem, das estátuas gêmeas figurando crianças a correr.

- -.::-oximando ainda mais o~
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Areias e saibros, além de comporem pátios e jardins das residências da 'Comédia',
dotam-nos de uma particular sonoridade.

577 "Em suas melas estreitas, sombrias, guarnecidas de duas fileiras de casas de cumeeiras pontia
gudas, cujo primeiro andar avançava na direção do passeio" ... (Mémoires des Sanson, Vol. I, Tome
II, p. 38.

578 A. Billy, op. cit., p. 210.
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Em A Musa do Departamento, uma doméstica conduz à sua patroa, às escondidas, um
cirurgião: "A camareira conduziu-me através das aléias cobertas de areia dum grande jardim,
até um certo ponto onde parou". (CH VoI. VI, p. 338 MD)

O jardim do sr. Blondet, um juiz de O Gabinete das Antiguidades, era "maravilhosa
mente cuidado por um único jardineiro, tinha aléias cobertas da areia fina do rio, sem cessar
varrida e renovada". (CH VaI. VI, p. 641Ga)

No pequeno jardim da pensão Vauquer "há uma aléia coberta de areia e orlada de
gerânios, louros - rosas e romanzeiras, plantados em grandes vasos de louça azul e branca".
(CH VaI. IV, p. 16 PG)

O alfeneiro é uma cercadura feita com o arbusto desse mesmo nome. E é exatamente
essa sua definição nos jardins da casa da srta. Cormon em A Solteirona: "um canteiro de
flores cuja terra amontoada era retida por uma cercazinha de alfeneiros". (CH VaI. VI, p.
471 Solt.)

Quanto aos pés de tanchagem, fomos encontrá-los à entrada da residência do sr. Grandet:

Acima do arco havia um baixo-relevo de pedra dura esculpida, representando as
Quatro Estações, figuras já gastas e enegrecidas. Esse baixo-relevo era encimado por um
plinto saliente, sobre o qual cresciam várias dessas vegetações espomâneas, parietárias
amarelas, trepadeiras, convólvulos, tanchagem e uma cerejeira já bastante alta. (CH VaI.
V, p. 223 Eg)

Aproximando ainda mais os respectivos textos, essa vegetação junto a estatuárias
decorativas. Aliás, descritas como gêmeas, as da psicografia são postas em relevo em três
.outras passagens do livro. A primeira, à página 61, durante o linchamento, quando" chovem
pedras, destroços da estatuária ornamental do jardim, como se a sentença condenatória
devesse atingir também os corpos inanimados". Depois, à página 72, quando Monique "olha
sem ver o trato de jardim bem cuidado onde se levantam, recuperadas, as estátuas gêmeas a
que tanto se afeiçoa, por lhe recordarem delicada lembrança do marido, em antigos dias".
E, finalmente, à página 79, ainda Monique, que "Sonha com crianças a brincar e a correr
pelas dependências da casa, aos pares, como as estátuas gêmeas do jardim"...

Em A Prima Bete, a sra. Marneffe, depois de confessar a Lisbeth a indiferença de seu
marido, acrescenta: "Gosta ainda menos do filho do que eu gosto de um dos garotos de
mármore que brincam ao pé dos dois 'Rios', nas Tulherias". (CH VaI. X, p. 111 Be)

Em nota de rodapé, Rónai explica que Balzac está se referindo, provavelmente, às figuras
de meninos que fazem parte do grupo simbólico de estátuas que representa o Loire,
acompanhado do Loiret, e ainda visível no jardim das Tulherias. Lembremo-nos de que foi
às margens desse primeiro rio que nasceu o escritor.

,~

)r )r

De volta ao jardim: "Passeia o homem o nervosismo de sua sombra pelo chão, transpõe,
num salto, o poço em que folhas largas de nenúfares parecem dormitar, e estaca hesitante
sob o anelado da tília que a poda esquecera". (p. 24)

O jardim do castelo de Aigues será decorado também com um tanque, ao qual se refere
Blondet, em carta ao sr. Nathan, logo no início do romance Os Camponeses: "Dali, meu
caro, eu via um tanque coberto de ninféias [nenúfares], de plantas de folhas largas e
estendidas, ou de folhas miudinhas". (CH VaI. XIII, p. 20 Camp)
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O,utra atração botânica é a tília, que, como as estátuas gêmeas, mereceu quatro referên
cias. Apágina 25, é nela que virá pousar um tentilhão, e, na 72, pássaros chilreiam em seus
galhos; na 137, vemo-la soinbrear o pátio, e finalmente, estará em combustão na lareira da
sala.

Balzac divertia-se pela maneira como madame Hanska pronunciava, em francês, a palavra
'tilleuls', que ela dizia "tiyeuilles". Disso se lembrará, em O Pai Goriot, quando atribui a
mesma dificuldade àsra. Vauquer.

São tão numerosas, na Comédía Humana, as citações dessa crassulácea que, se as
reuníssemos todas, formaríamos um pequeno bosque. Por isso, vamos deter-nos apenas nas
mais expressivas, a começar justamente pelo exemplo de O Pai Goriot:

Ao longo de cada parede corre uma alameda estreita, de cerca de setenta e dois pés,
que leva a um caramanchão de tílias, palavra que a Sra. Vauquer, embora nascida de
Conflans, pronuncia teimosamente "tÍias~ apesar das observações gramaticais de seus
h6spedes. (CH VoI. IV, p. 17 PG)

Com lágrimas rolando de seus olhos apagados, o padre comou à Srta. Armanda:
- Senhorita, não tenho mais a cobertura sob a qual passei durante cinqüenta anos!

Minhas tÍlias bem amadas foram postas abaixo! (CH VoI. VI, p. 533 Solt.)

Em 1800, no belo mês de maio, a Srta. Pillerault consentiu em desposar Cesar
Birotteau, que desmaiou de alegria quando, sob uma tília, em Sceaux, Constança- Bárbara
- Josefina o aceitou para esposo. (CH VoI. VIII, p. 349 CB)

Mas, continuemos a observar nosso cicerone: .

Virá-se o recém-chegado, corre de novo à entrada; sempre abordoado à bengala,
arrebata o cordão de. chamada com a violência de quem se propusesse rompê-lo, e a
sua inquietação torna a contagíara campainha que retine doidamente. Afasta-se um
tanto, procura lobrigarasjanelas do pavimento superior, estralejando sob os escarpins
a areia junto àporta. (p. 24)

[. ..j Ele interroga o relógío sob a capa eforça outra vez a campainha com dedos
tão febris que o pingente lhe fica nas mãos. Por momentos, os interiores das salas
multiplicam o bimbalhar esfuziante da sineta, porém, não satisfeito, golpeia aporta
chaveada com a bengala echama: .

- '1ules? jules?JJ (p. 25)

Para Balzac, o detalhe tinha um valor primordial. Uma de suas personagens mais
inteligentes, madame d~La Baudraye (Um Príncipe da Boêmia) é seu porta-voz: "Não creio
nos desfechos, diz ela. E preciso fazer alguns belos para mostrar que a arte é tão poderosa
quanto o acaso, [...] mas uma obra só é retida por seus detalhes".579

Esse detalhismo é obsedante em nosso autor.
A borla de seda que a personagem puxa com resolução, depois descrita como o cordão de

chamada, arrebatado com violência, transforma-se, ainda, na campainha forçada com dedos
tão febris que o pingente lhe fica nas mãos.

579 P. Chardon, op. cit., p. 30.
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Vejamos que apresentação nos faz Balzac dos pingentes, se ele a faz, e, em caso afirmativo,
como suportam eles as emoções das personagens.

Clementina Laginski, em A Falsa A mame, puxa na casa do capitão Paz um "riquíssimo
cordão da sineta, feito a pontos pequenos uma maravilha". (CH Voi. 11, p. 474 Fa)

Em A Procura do Absoltt to , "um visitante puxava o cordão da sineta de ferro trançado
que pendia ao longo do umbral da porta". (CH Voi. XV, p. 484 PA)

Para impedir a fuga da filha Helena com um assassino, seu pai "Correu aos cordões das
campainhas, puxou-os de maneira a rompê-los, após ter feito ecoar estranhos tinidos". (CH
Voi. III, p. 635 M30)

,~

* )~

Procurando lobrigar as janelas do andar de cima, MareeI de Lapouyolade afasta-se um
tanto, o que é compreensível, porquanto sabemos que o corpo superior do edifício"avança
na direção do passeio". (p.23)

Mas o verbo 'lobrigar', que significa ver indistintamente, com dificuldade, pareceu-nos
pretender, muito a propósito, acrescentar ao prédio uma dimensão de maior altura, visto que
dali será lançado o padre.

Nesse seu deslocar, ele faz estralejar sob os escarpins a areia junto àporta. Essa sonoridade
já por nós anunciada é repetida, à página 57, quando "Centenas de pés calcam o gramado e
fazem crepitar o saibro das aléias".

O que deveríamos interpretar como um ruído, Balzac, por sua utilização freqüente,
levou-nos a crer tratar-se de uma sonoplastia cênica.

Ao comunicar a Carlos a morte do pai, o sr. Grandet "teve de fazer, pela terceira vez, a
volta pela aléia central, cuja areia crepitava sob os pés". (CH Voi. V, p. 268/269 Eg)

- "Ah! minha querida Sra. Mignon, ele tem muito espírito - disse a notária no momento
em que os dois parisiensesfaziam crepitar a areia do jardinzinho sob seus passos". Aqui, é
ModesteMignon. (CH Voi. I, p. 518 MM)

Já em Beatriz, "A areia do pátio rangia efetivamente sob os passos discretos daquela
criatura, a quem acompanhava um pequeno criado munido de uma lanterna". (CH Voi. III,
p.190 B)

Ainda no texto, a maneira de descrever a consulta ao relógio através do verbo 'interrogar'
trouxe-nos àlembrança um momento da confissão autobiográfica de Gambara:

Estudava a música, assim, em todos os seus efeitos, interrogando o instrumento e a
voz humana, perguntando a mim mesmo em que eles diferem, em que combinam, ouvindo
as partituras e aplicando as leis que meu pai me ensinara. (CH VoI. XV, p. 434 Gam)

Éfácil concluir o quanto o Cristo Esperapor Ti está fortemente marcado por um método
e aspirações científicas.

No presente capítulo, toda ênfase recai, obviamente, sobre o interesse das descrições
arquiteturais.

Já em A Procura do Absoluto, Balzac proclamava:

Os acontecimentos davida humana, quer pública, quer privada, estão tão intimamente
ligados à arquitetura, que a maioria dos observadores pode reconstruir as nações ou os
indivíduos em toda a verdade de seus hábitos, segundo os remanescentes de seus monu
mentos públicos ou pelo exame de suas relíquias domésticas. (CH VoI. XV, p. 477 PA)
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Na continuidade da análise destacamos o seguinte trecho:

Com o solo do violino nos ouvidos, esquadrinha, saltitante, a construção que
parece dormir com as janelas cerradas. Coloca a mão em viseira e inspeciona.
Escorrega a inquirição do olhar das comijas gregas para os tríglifos manchados pelas
chuvas, dos óvalos que adomam a frontaria aos pilaretes de lioz e vai assustar-se,
acima da arquitrave, com as carrancas a caretearem nos orifícios das calhas. (pp.
24/25)

o gesto de proteger a vista éfamiliar. Com ligeiras variantes, vamos vê-lo numa cena de
A Bretanha em 1799:

Pé-de-poeira fez com a mão uma espécie de para-vento acima da testa para defender
os olhos do brilho do sol e contemplou tristemente a entrada por onde seguiam os
republicanos, através do vale da Pelerine. (CH VaI. XII, pp. 364/365 Bret. 1799).

A expressão utilizada em UrsulaMirouet é a mesma, e a personagem é Minoret Lévrault,
maravilhado com a paisagem de Nemours:

Nenhuma nuvem manchava o azul do éter, cuja pureza brilhante em todo o firma
mento, mesmo no horizonte, indicava a excessiva rarefação do ar. Por isso, Minoret-Lé
vrault, assim se chamava o chefe da posta, era obrigado a fazer uma viseira com a mão,
para não ficar deslumbrado. (CH VaI. V, p. 11 UM)

Os detalhes menores da construção surgem por vezes em registros interessantes. Um
exemplo disso é a cornija; em Modeste Mignon ela é definida de maneira metafórica:

Quando esses quatro personagens, dois dos quais, pelo menos, faziam esse trajeto todas
as tardes, chegaram ao ângulo da estrada que se curva sobre si mesma, como as que os
italianos denominam comijas, o notário verificou se ninguém podia ouvi-lo do alto de um
barranco. (CH VaI. I, p. 361 MM)

Ficamos sabendo o preço de custo de sua construção. Na casa de Lévrault-Lévrault, "Os
tetos foram reformados com cornijas que custam seis francos o pé". (CH Vol. V, p. 29 UM)

As gregas nos são vindas de IlusõesPerdidas. Chaboisseau, agiota de livraria, amava o estilo
grego: "A cornija do quarto era uma grega". (CH Vol. Vil, p. 332 Ip)

O tríglifo, um ornamento. de frisa dórica, é composto de duas cane1uras e de duas
semi-caneluras (sobre os bordos), que alterna com as metopas. Portanto, a arquitetura da casa
faz concessões ao estilo Império, ao gosto grego. Balzac fará figurar um tríglifo em duas igrejas.
Em Os Camponeses, uma igrejinha de Soulanges, "coroada por um tríglifo, acima do qual se
ergue uma Virgem esculpida, carregando o Menino Jesus". (CH Vol. XIII, p. 204 Camp)

A do segundo exempio, emA Duquesa deLangeais, pertence aum convento de uma cidade
espanhola nas proximidades de Andaluzia, e é "em tríglifo gótico" o seu frontispício. (CH
Vol. VIII,p. 130 DL)

A definição dos óvalos, um tanto cômica, surge-nos emPierrette, em meio auma discussão
entre os Rogron a propósito da reforma que realizam na casa:

- Sílvia, ele nos propõe óvalos na comija do corredor.
- Chan1a isso de óvalos?
- Sim, senhorita.

- E por quê? Que nome
- Mas, já viu alguma vá
- Sim.
- Sabe latim?
-Não.
- Pois bem, isso quer diz
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- E por quê? Que nome estranho! Nunca ouvi falar nisso.
- Mas, já viu alguma vez?
- Sim.
- Sabe latim?
-Não.
- Pois bem, isso quer dizer ovos. Os óvalos são ovos. (CH VaI. V, p. 388 P)

Rondelet,58o na 'Larousse', reporta-nos que a cimalha da cornija em rampa da frontaria
da colunada do Louvre é de pedra dura ou lioz, dito de Meudon.

No romance, além dos pilaretes, vamos ter, à página 119,em casa de Carla, pisos do mesmo
material, outra informação que a 'Enciclopédia' nos confirma no respectivo verbete, dizen
do-nos que o lioz rosa, cujo grão é mais fino e também mais tenro, emprega-se em ladrilhos.

Balzac construirá" uma escadaria de lioz polido com pedra-pomes" na nova casa de Cesar
Birotteau. (CH VoI. VIII, p. 454 CB)

Em Pierrette, na residência dos Rogron, em Paris, havia um repuxo que caía "sobre uma
lâmina redonda de lioz". (CH VoI. V, p. 386 P)

E a casa de David em Marsac, em Ilusões Perdidas, toda ela "era de pedra lioz". (CH VoI.
VII, p. 523 Ip)

Sobre as calhas que encerram o nosso apartado, a Enciclopédia Portuguesa Illustrada
forneceu-nos interessante histórico:

Seu emprego data do começo do século XII, a variedade das suas formas é muito
grande. A maior parte, nos edifícios antigos, representa seres fantásticos, demônios,
dragões, serpentes, entes malfazejos. Como tivessem o inconveniente de empoçar a água
em baixo e junto das paredes, foram hoje em dia postas de parte, encanando-se as águas
pluviais diretamente dos telhados até os canos de esgoto.58l

Portanto, os tríglifos manchados pelas chuvas encontram, nessa explicação, um motivo
de sua figuração.

Ao autor o detalhe das carrancas sensibiliza a ponto de repeti-lo às páginas 214/15:
"ONDULA a chuva entre as escamas das ardósias, toca um pizicato nas vidraças, desce em
cordas dágua dos beirais, escoacha em gargarejos pelas bocas-de-Iobo sobre o pátio".

Balzac de fato adorna com esse sistema de escoamento várias de suas construções. Na
maison Claes,

Os dois lados do grande triângulo que formava a parede da empena eram recortados
nitidamente por uma espécie de degraus até a parte superior do primeiro andar, onde, à
direita e àesquerda da casa, caíam as águas das chuvas expelidas pela goela de um animal
fantástico. (CH VaI. XV, p. 483 PA)

A casa é a da srta. Cormon, de A Solteirona: "Entre essas janelas projetava-se uma goteira,
figurando uma goela fantástica de animal sem corpo, que vomita água sobre grandes pedras
furadas por cinco buracos". (CH VoI. VI, p. 471 Solt.)

580 Rondelet, Jean-Baptiste, arquiteto francês (1743-1829).
581 Enciclopédia Portuguesa Illustrada, verbete "Carrancas".
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Já na residência de mestre Cornelius, "O telhado era cercado por uma espécie de
balaustrada que ocultava as calhas destinadas a coletar as águas da chuva que eram lançadas à
rua por meio de canos imitando goelas de crocodilo". (CH Vol. XVI, p. 273 Com)

'Caretearem' é mais uma expressão tomada de empréstimo. Em Ilusões Perdídas, sobre
uma mesa, "careteavam velhos jornais, àvolta de um tinteiro" ... (CH Vol. VII, p. 182 Ip)

O mesmo verbo num trecho de diálogo em A Procura do Absoluto: - "A senhorita tem
tão bom coração! - disse Lemulquinier, cujo rosto, que parecia uma escumadeira, careteou
com dificuldade um sorriso". (CH Vol. XV, p. 592 PA)

Contrariado, à vista de não dispor de nenhum meio eficaz para anunciar-se, o
prelado agarra-se aos ramos do rosíer'jacquemínot que recobre oportal ealça-se além
da janela, agita-os como para chamar atenção erepete com a mão em porta-voz:

- "fules?Jules?"

Mantendo nossa atenção, ainda àpágina 25:

PELAS impostas das porta-janelas, os arcos dos arbustos trepadeirasprateiam-se ao
luar. As pencas fartas do rosíer-jacquemínot imitam flores noturnas que o orualho
torna mais emais pesadas, enquanto a madrugada se aproxima.

Aqui, as duas citações em seus respectivos contextos foram reunidas para uma apreciação
comum, no esforço de localizare categorizar aespécie. A grande 'Enciclopédia', não obstante
espaçoso verbete, não a registra. Fomos localizá-la em um catálogo de jardinagem de 1875,
Le Nouveau Jardíníer, que assim a descreve: GénéralJacquemínot, vigorosa, muito flores
cente, grande, quase cheia, vermelho vivo brilhante" .582

Na página 25 do livro, o arbusto é visto apenas em ramos, portanto fora do período da
florescência, o que condiz com a estação, a espécie e a época descritas no capítulo, a festa da
Ressurreição, março/abril, período de poda, como já assinalara antes o autor, àpágina 24.

Já àpágina 155, o rosíer mostra pencas fartas, muito florescentes, inteiramente de acordo
com a descrição do Le Nouveau Jardínier, e condizente com o capítulo, quando a estação é
o outono.

. O catálogo acrescenta a designação 'general', que não aparece no romance. Isso fez com
que buscássemos a existência dessa personagem. Localizamos na famíliaJacqueminot o nobre
político Jean Ignace (1758-1813) e seus filhos Jean Baptiste (1781-1860), administrador e Jean
François (1787-1865), general.

Em nossa história, quando o rosíeré mencionado pela primeira vez, estamos porvolta de
1800. Daí se deduz que o nome só poderia provir do pai, o velho Jacquemínot, pois o filho
general teria, aproximadamente, por essa ocasião, só treze anos de idade. Sendo de 1875 a
edição do catálogo, o então general estava morto há apenas dez anos; essa defasagem levou-nos

582 Redigépar M.M.F. Herincq (e outros), Paris, Librairie de E. Donnaud, Éditeur; 1875. p. 854.
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a formular a hipótese de que o tempo decorrido possa ter modificado a nomenclatura da
roseira. A patente de general, que transformara o filho na figura mais proeminente da família,
tornara-se referência obrigatória, quando se declinava o nomeJacqueminot. Daí o acréscimo.
De simples rosierjacqueminot, homenagem ao pai, tornar-se rosier generaljacqueminot,
figura mais consagrada eatual. Aedição do Nou'veauJardinier, de 1875, só teria feito consignar
essa consagração.

Outro detalhe interessante é a elevada estima em que o imperador tinha o conde de Ham,
Jean Ignace. Por ocasião de sua morte, um decreto imperial lhe concedeu a honra, bastante
difícil de explicar, de ser inumado no Panthéon, consagrado àsepultura dos grandes homens.
Portanto, não nos parece nada estranhável a homenagem menor da consagração de seu nome
através de uma roseira.

Recobrindo o portal com o rosier, a psicografia vale-se de um artifício descritivo que
Balzac apreciava, segundo nos deixa perceber, primeiramente em O Gabinete das Antigui
dades, em casa do venerável Chesnel, e, depois, em Pierrette: "O bom velho residia na ruado
Aprisco, numa casa de teto muito alto, no centro de um pátio de pedras largas. As roseiras
subiam pelas paredes da casa, até o primeiro andar". (CH VoI. VI, p. 607 Ga)

Descrevendo-nos Provins, o narrador de Pierretteassim se refere ao seu casario: "Algumas
fachadas apareciam ornadas duma guia de videira, outras de roseiras de longo caule que sobem
até o primeiro andar, onde as flores perfumam as janelas com seus tufos ralos". (CH Vol. V,
p. 370 P)

>f

)~ )~

Éno capítulo V - "O rosário e o violino" - que atingimos o interior propriamente dito
da residência. A descrição que se segue dá ao leitor a impressão de contemplar alguma cena
de Pieter de Hoock ou de Vermeer. Contudo, o pintor não se preocupa unicamente com o
realismo de seu quadro. Ele dispõe, sabiamente, sua iluminação, e essa "penumbra cheia de
intenções penosas" no salão Barrasquié,lembrando-nos o claro-escuro tão caro a Rembrandt,
ajuda a encarnar a tristeza produzida pelo autor, em harmonia com a angústia da personagem
que ali está penetrando. A peça está toda guarnecida de objetos preciosos, testemunho de uma
vida confortável.

À luz da tarde, em meio à semi-obscuridade interior, a figura do padre surge-nos como
uma aparição estranha e misteriosa. O sábio colabora, aqui, com o pintor. Ele leu as obras de
Lavater, o que o fez interpretar seu rosto. Todo um arranjo cênico, para que ali se cumpra o
destino da personagem.

Acompanhemo-la, pois, desde sua chegada:

Junto ao retorcido do corrimão chanfrado, ocura revelafadiga. Apóia-se em Jules
para galgar os degraus da escadaria que conduz aos aposentos do andar de cima. Olha
sem ver os balaústres de pórfiro que exornam acurva ascendente dos degraus, o tapete
azul-índigo que lhes abafa os passos.

A tingindo o salão, o moço oferece ao visitante uma das poltronas fOrradas de
brocado, do conjunto de ébano. E como, na pressa de atender aos chamamentos da
porta, esquecera o Guarnerius no assento do sofá, vai depô-lo na almofada de veludo,
num dunquerque próximo.

Agora senta-se para acolher as palavras do amigo que, todavia, emudece, de
inopino, alheado.
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Pausa densa pesa no salão de damasco rosa antigo, atapetado de aubussons
cor-de-pastel. Jules nota apenumbra cheia de intençõespenosas eacende um lampião
de opalinafrisada. O baciada da luz expõe retratos em molduras trabalhadas. Pode-se
quase ler uma assinatura de Vigée Lebrun. São abundantes, pelas paredes, as minia
turas de paisagens francesas e suíças, em litocromia. No oval de uma tela, oAmor e
Psique seguramfestões floridos sobre oIdílio numa tróica, em planície de neve. Eis o .
local dos exercícios ao violino, que agora descansa longe do estojo aberto entre álbuns
de partituras em papel grosso e nacos de resina. Assim como o sacerdote vive para o
rosário, ojovem porcionista de música, em Paris, goza as férias da páscoa na cidade,
vivendo para oviolino.

Larga porta-janela de padieiras epinázios acastanhados, abrindo-se para opátio,
deixa ver, lateralmente, a riqueza da platibanda de giestas que ornamenta a constru
ção e o telhado revestido de musgo semeado pelo vento, a brotar em germinações
acidentais. Pesado reposteiro, em franjas, veda a janela colgada de cortinados, aba
fando a grita festival da rua. (pp. 32/33)

"As conversações difusas não eram o forte de Balzac; ele necessitava, para reforçar a
caracterização de suas personagens, da sólida construção de uma casa, uma cidade ou uma
doutrina". Essa observação de André Maurois é, em sua continuidade, melhor explicitada:

o problema do romancista não se assemelha ao do autor dramático. Esse, para fazer
viver suas personagens, dispõe de atores vivos, que ele escolheu. A credibilidade nasce da
presença. Balzac deverá impô-Ia pela inteligência de suas descrições. Uma escada vista por
ele não será somente a imagem de uma escada, mas a soma das causas que a fizeram o que
ela é.583

Em sua busca de identificação, o autor dá-nos disso um exemplo, com a escada de madeira
carunchada, vista logo no início do capítulo LXXI, àpágina 292. Ele denuncia o mau estado
da peça, como que nos familiarizando com o ambiente, para, depois, àpágina298, no capítulo
seguinte, fãzer dela o instrumento do acidente trágico da queda de Rossellane, projetanpo-se
contra o balaústre, que leva de roldão.

Não menos balzaquiana, contudo, é essa escadaria de corrimão chanfrado retorcido, que,
na residência do médico, dá acesso aos aposentos do andar de cima.

A julgar pela semelhança, poderia ter sido copiada da casa dos Rogron: "Essa escada,
inteiramente pintada, imitando mármore preto com veios amarelos, tem um corrimão
chanfrado, retorcido, como essas que, nos cafés, levam do pavimento térreo aos gabinetes da
galeria". (CH Vol. V, p. 394 P)

A do solar, porém, é mais luxuosa, com balaústres de pórfiro e um tapete azul-índigo.
Em uma obra da juventude,Le VicairedesArdermes, surpreendemos elogios superlativos

aessa cor, na descrição deuma paisagem:"Pourfairepasser dans l'âmedesautres lera'vissernerlt
qui vintsaisir lesnôtrespar degres, ilfaudrait[ ...]leurfairevoir les magnifiquescouleurs dont
les montagnes étaientparées: l'azurfoncé de l'indigo teignait le milieu des rochers" .584

583 A. Maurois, op. cit., p. 132.
584 Para transmitir à alma dos outros o encantamento que veio apossar-se das nossas, pouco a

pouco, seria preciso fazer-lhes ver as magníficas cores de que se enfeitavam as montanhas: o azul
escuro do índigo tingia os rochedos pela metade. (p. 102)
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No começo do reinado é o vermelho que domina na tapeçaria, com o verde-claro, o
azul-pálido, o cinza-azulado, o malva, os tabacos da Espanha ou os cor-de-terra do Egito. A
influência de Josefina, ligada à moda Diretório, se exercia, aparentemente, em favor das
tonalidades claras. Por volta de 1810, quando Napoleão está obcecado pela idéia imperial, os
púrpuras, os nacarados, os verdes-Império e os amarelos-ouro, seguidos, em 1811, dos
azuis-escuros - em seguida à descoberta de um substituto do índigo exótico -, impõem-se
decididamente como moda.585

Quanto ao pórfiro, é uma variedade de andesita, uma rocha vulcânica vermelha-escura,
muito compacta emisturada de cristais brancos. Realmente,seu principal emprego éna feitura
de balaústres.

Surgem no salão do solar os primeiros móveis, nas poltronas forradas de brocado do
conjunto de ébano.

"Por essa época, os tecidos têm mais unidade. São, em geral, pesados: damasco e veludo
púrpura, brocados azuis e brancos, sedas com relevos verde-ouro, cetins púrpura, igualmente
recamados de ouro" .586

No salão do jovem general Bonaparte, rue Chantereine, podia-se ver um conjunto de
ébano em associação com o couro amarelo. 587

Um dunquerque é posto em destaque, logo a seguir, no final do parágrafo.
Esse móvel, diz-nos a 'Enciclopédia', é uma espécie de prateleira em que se colocam

curiosidades e bugigangas. Os dois exemplos que ela utiliza para ilustração vêm a ser ambos,
de Balzac, e aparecem na mesma obra, A Príma Bete, em casa da sra. Marneffe: "Via-se ainda
um pequeno 'dunquerque' muito bem guarnecido, com jarros de porcelana chinesa luxuosa
mente montados". (CH VaI. X, p. 67 Be)

"Eram cortinas de rendas, de casimiras, reposteiros de brocado, uma guarnição de lareira,
cujos modelos haviam sido feitos por Stidmann, um pequeno dunquerque repleto de
maravilhas". (CH VaI. X, p. 149 Be)

A primeira preocupação de Jules, ao voltar ao salão, é depor na almofada de veludo o
"Guarnerius" ,588 que, na pressa, ficara esquecido no assento do sofá. Esse cuidado carinhoso
dispensado ao instrumento, registramo-lo também numa obra da juventude, L'Israélíte, onde
ocorre numa descrição do quarto da princesa Clotilde: "au centre, s'éle-vaít une rú:he table
d'í'VOíre et d'or, sur laquelle te magnífique luth de Nephtaly remplaçaít celui de la príncesse
quefit brisé lois du píllage" .589

André Billy 590dá-nos conta de que, nos Jardies, Balzac escrevia a carvão no muro de seu
pavilhão indicações legendárias, aproveitadas de Gérard de Nerval:591 "Aqui um revestimen
to em mármore de Paros.

"Aqui um teto pintado por Eugene Delacroix.
"Aqui uma tapeçaria d'Aubussons" ...592

585 P. Francastel, op. cit., p. 60.
586 Idem, p. 31.
587 Ibidem, p. 58.
588 Guarnerius ou Guarneri: família de fabricantes de alaúde de Cremona (séculos XVII e XVIII).
589 "no centro, destacava-se uma rica mesa de marfim e ouro, sobre a qual o magnífico alaúde de

Nephta1y substituía o da princesa, que se quebrara por ocasião da pilhagem". (p. 307).
590 A. Billy, op. cit., p. 208.
591 Literato francês, 1808/1855.
592 Aubusson: cidade francesa do departamento de Creuze. Possui famosa manufatura de tapetes.
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Portanto, "aqui", a preferência pessoal do romancista.
Muito embora, como já o dissemos, o cenário seja preparado para concordar com as

emoções, subsiste, em nosso autor, outra tentação, o impulso de exibir esse acordo e
descrever-nos, minuciosamente, os objetos que figuram na cena.

O padre olha, sem ver, as escadarias, o que não nos impediu de nos inteirarmos dos objetos
que a adornam. Jules nota a penumbra cheia de intenções penosas e acende um lampião de
opalina frisada que vem revelar-nos a decoração.

O romance Ao Chat-qui-pelote exibe-nos essa técnica de gradação de luz:

A loja, não estando ainda iluminada, formava um plano escuro, no fundo do qual se
via a sala de jantar do negociante. Uma lâmpada astral esparzia ali a luz amarela que dá
tanta graça às telas da escola holandesa. As toalhas alvas, a prataria, os cristais formavanl
acessórios brilhantes mais embelezados ainda pelos contrastes de luz e sombra. (CH VaI.
I,p. 44 Cp)

No salão Barrasquié,o bailado da luz começa por expor retratos, nos quais quase se pode
ler a assinatura de Vigée Lebrun.

A galeria da 'Comédia' é, aesse propósito, imensa, evamos restringir-nos aum só exemplo
da casa dos Cormons: "Os painéis das paredes tinham como ornamento os mais recentes
retratos da família, um ou dois Rigaud593 e três quadros a pastel de Latour" .594 (CH VoI. VI,
p. 473 Solt.)

Contudo, na Comédia Humana, não conseguimos registrar a presença de Madame
Lebrun. Parece que o autor, a propósito, procurou ser fiel àsua própria cronologia, citando
uma artista da época, no auge de sua carreira. De fato, a referida pintora, inspirando-se na
escola de David, tornou-se adepta da corrente grega do Império, quando granjeou enorme
popularidade.

Seguem-se, no texto, as paisagens francesas esuíças em litocromia. Esse é um processo pelo
qual se imita a pintura a óleo, com ajuda de litografias pintadas ao avesso e colocadas sobre
tela. Já a própria litografia, que o tornou possível, descoberta em 1796 por um bávaro, Aloys
Senefelder, é uma arte muito recente, se considerarmos a datação que atribuímos àcena, o
ano de 1800, o que resulta numa distância no tempo de apenas quatro anos. Contudo, não
conseguimos precisar quando teria aparecido o processo mais específico da litocrornia, e
somos, assim, levados mesmo a crer que seria de invenção bem mais tardia.

Francastel afiança-nos que a época imperial promoveu a indústria do papel pintado, que
remonta a 1610; e que, em 1688, Papillbn aperfeiçoou-a descobrindo o sistema de impressão
com a ajuda de tábuas de madeira, em uso até 1830. J. Dufour é o rei do gênero. Sua Histoire
de Psyché (14 m por 2), de Lafitte, seu Mois de Mai, de Fragonard-filho, são, hoje em dia,
procurados a preço de ouro, e, acrescenta o historiador de arte, assim também as paisagens
suíças do alsaciano Zuber.595

Épossível, pois, que essa técnica tenha sido confundida com a litocrornia.

(CH VaI. V, p.397 P)
593 Hyacinthe Rigaud (1659/1743), pintor francês, retratista, autor de famosos retratos de Luiz

XIV, Bossuet... (CH VaI. VI, p. 473 Solt.) .
594 Maurice Quentin de La Tour (1704/1785), pastelista francês, célebre por seus retratos. (CH

VaI. VI, p. 473 Solt.)
595 P. Fraricastel, op. cit., pp.75/76.
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Na 'Comédia', a utilização dessa modalidade artística é feita em obras, cujo tempo de ação
do enredo descompromete Balzac de um possível engano. A primeira,A Casa Nucingen, que
se passa entre 1826 e 1837: "A Sra. Matifat, que gostava das artes, comprava litografias,
litocromias, desenhos coloridos, tudo o que havia de mais barato". (CH VoI. VIII, p. 639 CN)

A segunda, Pierrette, cuja ação transcorre entre 1827 e 1839, ainda o salão dos Rogron,
onde: "Cada almofada é encimada por uma litocromia com moldqras cheias de festões de
massa que simulam nossas belas esculturas em madeira". (CHVoI. V, p.397 P)

Não encontramos paisagens francesas na Comédia Humana. Em compensação, são
muitas as suíças. .

O apartamento é o do sr. Crevel, em A Prima Bete:

o acaju, em toda a sua glória, infestava asala de refeições, cujas paredes eram enfeitadas
com vistas da Suíça, ricamente emolduradas. O velho Crevel, que sonhava fazer uma
viagem àSuíça, fazia questão de possuir esse país em quadros, até o momento em que fosse
vê-lo na realidade. (CH VoI. X, p. 119 Be)

"Havia uma paisagem suíça acima do piano", na residência da sra. Willemsens, de O
Romeira!. (CH VoI. I1I, p. 40 Rom)

Em A Estalagem Vermelha, em casa do sr. Hermann, "Algumas pessoas olhavam vistas
da Suíça simetricamente penduradas nas paredes cinzentas da sala de jantar". (CH VoI. XVI,
p. 306 Everm)

Aparece agora, no oval de uma tela, o Amor e Psique segurando festões floridos sobre o
Idílio numa tróica, em planície de neve.

Se tomássemos essa alegoria a partir de uma notícia de Billy, diríamos que poderia ser
uma tradução plástica evocando um momento biográfico:

Ainda que muito doente, em sua segunda permanência em Wierzschownia, Balzac
fazia longos passeios no parque e arredores, conduzido por Madame Hanska. O q\lemais
o agradava, acimade tudo, eram as árias melailcóli~as executadas emum violino porMoisés
e as excursões em trenó nas planícies geladas. A noite, quando a escuridão era quase
completa, os cossacos a cavalo, portando tochas, escoltavam o veículo. Esse espetáculo o
deixava encantado.596

Quanto ao formato oval da tela, ninguém melhor que Pons, o grande colecionador, para
informar-nos a respeito.

Ouçamo-lo contar a Cecília onde descobriu o leque com que a presenteia:

- À rua de Lappe, num be1chior que acabava de recebê-lo dum castelo que desman
charamperto de Dreux, Aulnay, um castelo que Madame de Pompadour às vezes habitava
antes de construir Ménars; salvaram de lá os mais esplêndidos revestimentos de madeira
conhecidos; são tão lindos que Liénard, nosso famoso escultor emmadeira, guardou, como
"nec plus ultra" da arte, duas molduras ovais para modelo... (CH VaI. X, p. 443 PP)

Outro exemplo de que dispomos foi encontrado em Esplendores eMisérias das Cortesãs:

596 A. Billy, op. cit., p. 355.
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A mascarada estava ali como se estivesse sozinha com Luciano; para aquela mulher
não se encontravam ali dez mil pessoas, nem uma atmosfera pesada e cheia de pó; ela se
sentia debaixo da abóbada celeste dos Amores, como as madonas de Rafael debaixo de sua
oval de ouro. (CH VaI. IX, p. 34 Emc)

Da temática, destacamos três exemplos. O primeiro reproduz-nos alguns detalhes da casa
da srta. Cormon, de A Solteirona:

Um único espelho, oblongo, achava-se sobre a chaminé, e o alto do tremó representava
o Dia conduzido pelas Horas, pintado em aquarela. Esse gênero de pintura infestava todas
as bandeiras de porta, onde o artista inventara essas "estações" que, numa grande parte
das casas do centro da França, fazem com que se acabe por detestar os intoleráveis Amores
ocupados em ceifar, patinar, semear ou atirar flores uns nos outros. (CH VaI. VI, p. 472
Solt.)

O quarto é o de Carolina, e o romance, Uma Dupla Família: "Colocada em seu quarto,
a gravura de Psique chegando com a sua lâmpada para ver o Amor, não obstante a proibição,
lembrava-lhe as condições de sua felicidade. "597 (CH Voi. 11, p. 346 Df) No mesmo romance,
e mesma casa, "um relógio de bronze representava o amor coroando Psique". (CH Voi. 11,
p. 343 Df)

A descrição do local dos exercícios ao violino é onde melhor se denunciam intenções
pictóricas, que ainda mais se evidenciam em pormenores extremamente significativos: o
estojo aberto, os álbuns de partituras e nacos de resina.598

No último parágrafo, iremos rever o pátio por uma larga porta-janela de padieiras e
pinázios acastanhados. O romance Beatriz fornece-nos, na anatomia de uma outra janela,
todo esse detalhismo: "Porcima do tímpano bordado dessa janela de quatro pinázios de pedra,
range ainda o catavento do nobre". (CH Voi. I1I, p. 175 B)

O que nos é dado ver no pátio é a platibanda de giestas, flores que aparecem pela segunda
vez, a primeira àpágina 22, nos amarelos dos giestais.

Balzac dedica a essa flor especial estima:
Em A Solteirona, ele fala-nos em "giestas de Espanha". (CH Voi. VI, p. 471 Solt.)
Em Beatriz, "giestas da Bretanha" (CH Voi. III, p. 231 B), que irá repetir em A Prima

Bete. (CH Voi. X, p. 305 Be)
O apartado encerra-se com a frase: "Pesado reposteiro, em franjas, veda a janela colgada

de cortinados, abafando a grita festival da rua".
Em um século em que ainda não existia a poluição sonora, ficamos em dúvida sobre a

plausibilidade do emprego de um recurso para proteção contra ruídos. Balzac, entretanto,
prova-nos o contrário, fazendo mesmo recuar ainda mais no tempo sua utilização.

O primeiro exemplo que ele nos fornece é de Mestre Comelius, uma novela que se passa
em 1479. O monarca mencionado é Luiz XI:

Tendo ralhado assim, Luiz voltou ao quarto, mas tendo o cuidado de puxar o
reposteiro de tapeçaria que formava, pelo lado de dentro, uma segunda porta destinada a
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597 "As condições de sua felicidade": alusão à lenda de Psiquê, que só podia conservar a sua
felicidade com a condição de não indagar a identidade de seu misterioso esposo Amor, que só de
noite vinha visitá-la. (CH VaI. II, p. 347 Df)

598 Resina: colofônio, usado para provocar a ação do arco sobre as cordas.
599 P. Francastel, op. cit., p. 48.

A. Maurois, op. cit., p. 575.
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Com)

De Sobre Catarina de Médicis, cuja ação decorre de 1560 a 1573, vem-nos o segundo
exemplo:

Uns iam e vinham naquela sala imensa, outros borboleteavam ao redor das damas das
duas rainhas, como se fosse possível apanhar alguma palavra através de uma parede de três
pés de espessura, através das duas portas e dos ricos reposteiros que as encobriam. (CH
VaI. XVI, p. 456 Cat)

E o terceiro é de As Maranas, já em época contemporânea do próprio romancista: "E
Joana não abriu, porque precisou de algum tempo para ocultar Montefiore. Nada sabia do
que se estava passando na sala. Os duplos reposteiros de tapeçaria abafavam as palavras". (CH
Vol. XVI, p. 162 Mar)

,~

)~ ~.

Surge-nos, àpágina 34, um tremó de acaju, outra peça que poderíamos categorizar como
clássica, consistindo em um aparador com espelho alto que cobre aparte da parede compreen
dida entre duas janelas:

Interrompe-se o eclesiástico procurando sopitar as impressões em que se escalda.
Levanta-se e apóia, perturbado, no tremó de acaju que comporta a limpeza dos
castiçais e das arandelas. Na quietude momentânea, estremece orumor cristalino dos
pingentes que se embatem.

"O Império teve em alto apreço o acaju, mas, visto o bloqueio continental, só p8de utilizar
maciçamente essa madeira preciosa em peças de grande luxo" ...599

Bem assente, portanto, em um tremó.
As arandelas, bobeches em francês, constituem uma peça cilíndrica, com os rebordos

furados ao meio, que se adapta sob a vela ou o castiçal para aparar os pingos, podendo ser de
cobre, louça ou cristal.

Em uma notícia sobre a gestão da casa da rua Fortunée pela mãe de Balzac, Maurois
informa-nos que, dentre os muitos encargos que lhe haviam sido atribuídos pelo filho, estava
o de comprar arandelas de cristal.6oo

Pelo"rumor cristalino dos pingentes" ,somos levados a crer sejam, as do solar, do mesmo
material.

Em se tratando de uma preciosidade do mobiliário ou de qualquer outro pormenor ligado
àdecoração doméstica, estejamos certos de que não foi esquecido por Balzac. Localizemos,
pois, tremós e arandelas.

A casa é a de Rouget, personagem de Um Conchego de Solteirão:

599 P. Francastel, op. cir., p. 48.
600 A. Maurois, op. cit., p. 575.
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A sala tão intensamente admirada pela pequena camponesa e pelo tio tinha como
decoração um revestimento de madeira esculpida como se esculpia na época de Luiz XV
e pintada de cinza, uma bela estufa de mármore, por cima da qual Flora se mirava num
grande espelho sem tremó superior e com moldura esculpida dourada. (CH VoI. VI, p.
109 Cs)

Novamente, no apartamento da sra. Marneffe: "Na sala, os móveis recobertos de veludo
de algodão, as estatuetas de gesso imitando bronze florentino, o lustre mal cinzelado, apenas
pintado a cor com arandelas de cristal fundido". (CH VoI. X, p. 67 Be)

A personagem é a sra. Mongenod; o endereço, um quinto andar à rua dos Pardais; o
romance é OAvesso da História Contemporânea: "Ela dirigiu um olhar ao miserável espelho
de um tremó sujo, corou, depois ficou com os olhos rasos de lágrimas". (CH VoI. XI, p. 548
Ahc)

A cena é do romance Eugenia Grandet, ea pessoa descrita é seu pai:

Como hoje é o aniversário de Eugenia, acendamos os candelabros!
Tirou cuidadosamente os ramos dos castiçais, colocou asarandelas no pedestal, tomou

das mãos de Nanon uma vela nova enrolada em papel, meteu-a no castiçal, firmou-a,
acendeu-a e foi sentar-se ao lado da mulher, olhando alternadamente para os amigos, a
filha e as duas velas. (CH VaI. V, p. 231 Eg)

Do mesmo romance, na mesma casa:

(...] havia um espelho esverdinhado cujas bordas, talhadas em bisel para mostrar a
espessura, refletiam um raio de luz ao longo de um tremó gótico em aço embutido de
prata. Os dois candelabros de cobre dourado que decoravam os lados da lareiraprestavam
se adois fins: retirando as rosas que serviam de arandelas e cujo ramo principal se adaptava
ao pedestal de mármore azulado adornado de cobre velho, esse pedestal constituía um
castiçal para os dias comuns. (CH VaI. V, p. 224 Eg)

'f

No capítulo VI - "Seguimento do anterior", deter-nos-emos à página 39:

Entram pela janela os derradeiros sopros da brisa vesperal e o doirado da poeira
rodopia no recesso dos raios expirantes do sol. As cortinas sem embraces enfunam-se
por um instante evoltam a descer, pesadamente.

Aqui, mais uma vez, o pintor recorre às iluminações fantásticas. Essa é uma preocupação
que pode servista ao longo de toda a obra. Logono início do capítulo III, "Raios de sol rompem
ao longo das janelas das nuvens, tracejando retas de luz no céu". (p. 21)

No capítulo XXIX, "O sol, na tarde, golpeia o espaço com luz e insinua-se pela rama farta
da carvalheira em lâminas de âmbar transparente". (p. 132)

Para situarmos dentro do enredo o entrecho, diremos que ele antecede uma série de
ocorrências e' circunstâncias, dando seqüência à preparação do cenário do latrocínio, na
iminência de acontecer; a começar pela noite que se aproxima; depois, a saída de Jules em
direção à adega, suas recordações que ali o retêm, e a conseqüente permanência do padre, só,
no aposento.
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Esses fatores v&m somar-se aos sopros da brisa, que enfunam as cortinas, dotando a cena
de um certo sentido fantasmagórico.

Todos esses elementos estão presentes e valorizados na análise que faz o narradorde 'Cesar
Birotteau', para uma mise-en-scene semelhante: A personagem é Constança, a mulher do
comerciante, que acaba de acordar de um pesadelo premonitório. Não encontrando nem o
marido nem a filha, ainda mais se angustia:

Voltou a cabeça com dificuldade e olhou furtivamente para o quano, então cheio
desses pitorescos efeitos da noite que fazem o desespero da linguagem eparecempertencer
exclusivamente ao pincel doS' pintores do gênero. Que palavras poderão descrever os
espantosos ziguezagues produzidos pelas sombras que se movem, as aparências fantásticas
das cortinas arqueadas pelo vento, os efeitos de luz bruxuleante projetados pela lamparina
nas dobras do pano de algodão vermelho, as chamas vomitadas por uma pátera nltilante
cujo centro parece o olho de um ladrão, a aparição de um vestido ajoelhado, enfim, todas
as extravagâncias que amedrontam a imaginação no momento em que ela não tem
capacidade senão para perceber as aflições e ampliá-las! (CH VaI. VIII, p. 329 CB)

Deixaremos, agora, o padre para acompanhar Jule.s à adega e conhecermos essa outra
depend&ncia da casa. Sua descrição propriamente dita tem lugar no capítulo VII, cujo título
já o indica - "Reflexões numa adega".

O jovem, munindo-se de um candeeiro, desce a escada, engolfado em reflexões:

Cismarento, o musicista atinge aporta da adega e, ao abri-la, distrai-se, intentan
do recordar minudências da última vez em que descera atéaí, há muito tempo atrás.

Aspira oarbafiento, enumera os caibros carunchosos, as colunas de queressumam
perolados de suor, as paredes baixas recobertas de salitre. A flébilluz do candeeiro
atira silhuetasfàntásticas entre rimas de garrafàs sustidaspelas traves grossas, eviden
ciando superfíciesaveludadaspelapoeira que somente os anos sabem esparzir. Pipotes
e tonéis de ventre bojudo se sobrepõem, exibindo o trabalho de velhos tanoeiros,
subindo atéjunto ao cortinado de teias de aranha do respiradouro. Num batoque, se
desmancha um tocheiro ferrugento.

Jules descansa a luz sobre o escabelo deixado àporta, e revira pichéis de argila e
pipas cintados de ferros para ver, na rotulagem descorada, a colheita de quefàlara ao
reverendo. (p. 42)

Ás adegas que percorremos na 'Comédia' não t&m as amplas dimensões, nem a riqueza de
detalhes da nossa. Acreditamos que seu grau de importância seja umadecorr&ncia da estratégia
do enredo que nela se apóia. Entretanto, sua amplitude, uma ousadia que poderia parecer
arriscada, ao invés de afastá-la dos modelos, tornou-a pelo contrário, ainda mais fiel a eles.

Mas, independentemente desse confronto, e anteriormente a ele, em nossas primeiras
pesquisas impressionou-nos sobremaneira o conhecimento que o autor demonstra de uma
cave, com seus utensílios e mobiliário de época. Ele começa por nos intrigar quando fala de
paredes baixas, recobertas de salitre. Tivemos a impressão de que esse nitrato pudesse
desempenhar uma função qualquer 'na manutenção das condições ambientais ou na conser
vação do produto; ou, mesmo, que viesse a influenciar a qualidade deste. Foi quando o
dicionário nos devolveu seu sentido preciso, salpêtre, em franâs. Definindo-o como eflores
c&ncia de misturas de nitratos diversos, ele acrescenta que a sua formação émuito comum nos
muros velhos, paredes úmidas.

Em casa ,do sr. Fraisier, por ocasião da visita que lhe faz a sra. Cibot:

~

.t
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o pavimento térreo em pane ocupado pelo cubículo do porteiro e pela casa de um
marceneiro, cujas oficinas e depósitos atravancavam uma pequena área interna, era
dividido pelo corredor e o vão da escada, que o salitre e a umidade devoravam. A casa
parecia acometida de lepra. (CH Vol. X, p. 557 PP)

Outra moradia nas mesmas circunstâncias é ado usurário Cerizet: "Era uma casadevorad
pelo salitre, com os muros cobertos de manchas esverdeadas, suarentos, fétidos como a facé
daquele homem". (CH VaI. XI, p. 431 Bur)

Para manifestar o fantasmagórico do exemplo da página 39, onde o ambiente era aind
aclarado por uma luz vesperal, foi-nos necessária uma interpretação. Entretanto, se aqui el
continua ainda válida, os efeitos fantásticos advêm, antes de tudo, do emprego de uma
iluminação artificial, como se o autor se filiasse àetimologia espanhola do bruxuleio das velas.

A observação confirma-se, ao se repetirem esses efeitos, porexempIo, àpágina266, quandc
do agravamento da enfermidade do dr. Barrasquié: "Na alcova agasalhante, acende velas.
sempre mais velas, exigindo os candelabros de muitos braços para afugentar apenumbra qUE
lhe surge àmente por espantalho acusador, acoitante de fantasmas hostis".

Entretanto, dois exemplos retirados da Comédia Humana tornaram passageira a noss
tentativa de engajara autor em outra filiação que não a do grande romancista:

o escudeiro, mal desperto, parecia ter caminhado por instinto; a lanterna de chifre
que trazia na mão iluminou tão fracamente a comprida galeria, que ele e o senhor se
desenharam na obscuridade como fantasmas. (CH Vol. XVI, pp. 20/21 Fm)

As velas de todos os altares e de todos os candelabros do coro estavam acessas [...] essas
massas de luzes mal iluminavam oimenso templo, porque, ao projetarem as fones sombras
das colunas através das galerias do edifício, elas ali produziam mil fantasias mais realçadas
ainda pelas trevas nas quais estavam enfeixados os arcos da abóbada, os abaulanlentos do
teto eas capelas laterais, já de si tão sombrios em pleno dia. Amultidão apresentava efeitos
não menos pitorescos. Certas figuras desenhavam-se tão vagamente no claro-escuro, que
se podiam tomar por fantasmas [...] (CH VaI. XVI, p. 249 Corn)

Walter SCOtt reconstituira o cenário da Idade Média. Balzac descobriu o mundo
moderno; as cidades, as ruas, as casas, os ateliês, as lojas, os mobiliários, sua imundície, sua
poeira, ele lhes dava um sentido que, na verdade, às vezes forçava, e, encantado com sua
própria descoberta, nunca achava suficiente o que havia dito, e voltava ao assunto. Não
tinha,medidas! tinha gênio.

"E engraçado", dizia dessas descrições J.J.Ampere. "Lendo tais coisas, parece-me
sempre precisar lavar minhas mãos e escovar minhas roupas".601

Ainda que flébil, a luz do candeeiro evidencia nas garrafas "superfícies aveludadas pela
poeira que somente os anos sabem esparzir".

Falando-nos sobre o cerimonial damesa, diz-nos Burnand que o bomvinho eraguardado,
de propósito, para o final da refeição. As garrafas, nas recepções sem aparato, repousavam aos
pés do dono da casa, enluvadas de uma poeira nobre.602

Evocando a 'Comédia', destacamos dois exemplos, em O Avesso da História Contempo·
rânea e A Fisiologia do Casamento: "O castiçal que a cria,da levava iluminava fracamente a

601 Citado por André Maurois, op. cit., p.l46.
602 Robert Burnand, op. cit., p. 133.
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velha escada em caracol, na qual as aranhas haviam estendido seus drapejamentos cheios de
poeira". (CH VaI XI, p. 514 Ahc)

"Penetrei facilmente até o meio de um gabinete, onde tudo estava coberto de um pó que
atestava as honrosas distrações do sábio". (CH VaI XVII, p. 334 Fis)

"Nossa" cave é dotada de um respiradouro. O número e a localização dessas aberturas,
diz-nos a 'Enciclopédia', é indispensável àconservação dos vinhos.

Mas é mais curioso o escabelo sobre o qual Jules descansa a luz. Pelo próprio sentido do
texto e o artigo definido, ele ali está, não como "um", mas como "o" escabelo, indicando
tratar-se de peça integrante do mobiliário. E, de fato, o Díetíormaíre de la Víe Pratíque à la
Vílle età la Campagrle, de 1859, assegurou-nos a esse propósito: "A adega deve estar equipada
com os seguintes objetos: [...] uma bomba em ferro branco para provar avinha, [...] um funil
em madeira ou cobre para encher as barricas, [...] um escabelo onde se senta para colocar o
vinho nas garrafas" .603

,~

)}. )}.

O capítulo VIII, "Resquiescat ín Pace", é aquele em que ocorre o crime. Logo em seu
início, reaparecem as paisagens suíças em litocromia, contaminadas, ali, de um certo movi
mento vital. Esse aspecto moral, que o escritor empresta aos objetos, como que duplica a
realidade concreta:

Caíra a noite. Sombras avolumam-se de manso, napenumbra queapenas se desfaz
em derredor da luz baça dos bruxuleíos do lampião. Não mais se distingue,a tróica
na planície de neve, já escureceu nas paisagens suíças em litocromia. E a hora
incipiente das últimas meias-tintas, as entressombras espessas que anunciam opredo
mínio da noite (p. 43)

EmA Musa do Departamento, acasa de Cardot: "O tédio espalhava-se por todos os móveis.
Os cortinados caíam tristemente. A sala de refeições parecia a de O Avarento.604 (CH VaI.
VI, p. 384 MD) .

Em um trecho logo a seguir, o padre, imerso em conjeturas, não percebe rápido ruído no
reposteiro ao fundo do salão: "Puxados com violência, os anéis se atritam contra os varões de
bronze". (p.43)

Bega, personagem de A Musa do Departamento, "No meio da noite, (...] foi despertado
pelo ruído agudo das cortinas violentamente puxadas nos varões". (CH VaI. VI, p. 341 MD)

O mesmo irá acontecer com o sr. de Vil1aines, em A Mensagem: "A uma hora avançada
da noite, fui despertado pelo áspero ruído dos anéis do meu cortinadoviolentamente puxados
sobre as varas de ferro". (CH VaI. IH, p. 20 Mens)

603 Dictionnaire de la ViePratiqueà la Ville et à la Campagne. 1859, par G.Beleze, verbete "Cave",
p.323.

604 "O avarento~: "L'Avare", 1668, peça de Moliere Gean Baptiste Poquelin, dit Moliere 
1622/1673).
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Em Gobseck, o usurário "Ergueu-se, foi fechar o ferrolho da porta, puxou a cortina do
velho reposteiro, cujas argolas rangeram no varão de ferro, e tornou a sentar-se". (CH VoI.
IlI, p. 466 Gb)

À página 469, discutimos uma frase da página 24 do livro, quando o padre se afasta para
tentar ver as janelas do andar superior; ali, o verbo "lobrigar", como já havíamos assinalado,
pareceu-nos empregado com o intuito de dimensionar a altura do pavimento. Não contáva
mos ainda com um elemento novo, que aparece à página 45, quando um transeunte mede
visualmente o prédio e identifica a janela de onde caíra o padre: "Quinze pés!"6oS

O pé equivalia a 0,32484m. Não é mais reconhecido hoje como medida legal, na França.
Se fizermos os cálculos, encontraremos para 15 pés 4,87260 ou seja, aproximadamente
4,90m.

. No verbete "Etage", da 'Enciclopédia', procuramos averiguar o gabarito dos prédios por
volta de 1800. Charles François Mandar, engenheiro (1757/1830), dá para as casas de
residência as seguintes alturas:

Caves: 2m a 2,92 m
rés do chão: 3,25 a 4,22 e até 5,20
Sobreloja: 2,27 a 2,60
1° andar: 3,25 a 3,90 e até 5,85
2° andar: 2,92 a 3,90
3° andar: 2,60 a 2,92
4° andar: 2,27 a 2,60

O decreto imperial de 28 de julho de 1859 regula, pelo artO 6°, a altura dos andares: "Em
todos os edifícios, de qualquer natureza que sejam, não pode ser erigida, em execução do
artigo 4° do decreto de 26-5-1852, uma altura de andar de mais de 2,60m".

Se examinarmos os dados acima, concluiremos, facilmente, que os 15 pés (4,87m) estão
rigorosamente dentro das medidas usadas à época, para o primeiro andar.

Balzac confirma essa preocupação no romance Os Pequenos Burgueses; ali, ele lamenta
"A hedionda especulação desenfreada, que, de ano para ano, abaixa a altura dos andares...";
e nos descreve a casa da srta. Thuillier, "construída durante o Império" e"adquirida nos seis
primeiros meses que se seguiram à Revolução de 1830", dizendo ainda que: "A fachada
cinzenta, cortada por sete janelas, tinha a altura de três andares, e terminava por mansardas
cobertas de telhas". (CH VoI. XI, p. 342/43 Bur)

No capítulo XI, "Do perigo que se corre dentro da própria casa", reencontramos Jules
~inda na adega, que, aqui, confere, como havíamos dito, um apoio à estratégia do enredo.
E o local para onde ele se retira, deixando momentàneamente o padre a sós. Sua singular

60S' - Quinze pés! - quase grita um deles, tomado de assombro, medindo visualmente a alUlra da
janela e assobiando baixinho. (p. 45)
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Bebia-se à vontade em casa de Balzac, mas, ali, esse prazer tinha, habitualmente, uma
forma romântica e literária. Cada garrafa que ele mandava subir da cave tinha uma história.
Essa tinha feito três vezes a volta ao mundo. Aquela outra datava de uma época fabulosa.
Esse mm provinha de umtonel que vagara cem anos nos mares e que precisara ser golpeado
a machado, tal a espessura da crosta de mariscos e sargaços, que a ele aderira. O vinho
podia não passar de uma infame zurrapa, os convidados, incrédulos, sorriam forçado,
Balzac mantinha-se sério; seria mais fácil matá-lo que fazê-lo confessar que seu vinho ou
mm provinham do armazém mais próximo. Ele concedia ainda maior importância ao
recipiente que ao conteúdo, àprataria e àlouça que ao alimento.606

o gesto transferindo para uma botelha musselina a bebida é, pois, um requinte que ficaria
bem catalogado nos moldes do romancista. Esse vidro é excessivamente fino, ornado de
desenhos transparentes, imitando a musselina bordada.

A 'Comédia' o ilustra, especificando esses cuidados. Em A Prima Bete, na mesa da
senhora Marneffe, que denunciava a crise financeira da família, "As garrafas sujas não
disfarçavam a cor feia do vinho, comprado a retalho no armazém da esquina". (CH Vol. X,
p. 68 Be)

O prefeito de Soulanges, em Os Camponeses, aparece "brandindo uma botelha venerá
vel". (CH Vol. XIII, p. 244 Camp)

Impaciente de se mostrar em toda a sua glória, a Srta. Cormon [de A Solteirona] disse
aJacquelin que tomariam o café e o licor no salão, onde o criado foi exibir, diante da elite
da sociedade, as magnificências de um licoreiro de Saxe que só saía do armário duas vezes
por ano. (CH VoI. VI, p. 516 Solt.)

A comparação que o autor faz da cor do vinho com uma pedra preciosa, o topázio,
encontramo-la em D. Gigadas: "puis il se versa environ deux doigts de vin de Lunel, éleva
le 'verre à la hauteur de ses yeux pour admírer la belle couleur de topaze de ce breuvage
capíteux".607

No parágrafo inicial do capítulo XVII, "Das conseqüências do passado", surge um
dispositivo da toilete, de enorme atualidade à época, o lavabo, peça cuja invenção data de
1801. Portanto, aqui, a quatro anos da datação de nosso capítulo.

Jean Robiquet "desaconselha" a "visita" "aos gabinetes de toalete e, com ainda mais
razão, às salas de banho desse tempo, sendo, nove em dez, horríveis redutos, onde a luz é
tão pobre como os meios hidroterápicos. Quase sempre, um pequeno lavabo e um jarro
d'água minúsculo, apenas dissimulados atrás da porta de um armário".6os

606 A. Maurois, op. cit., p. 78.
607 "depois ele se serviu de mais ou menos dois dedos de vinho de Lunel, levantou o copo à altura

de seus olhos para admirar a bela cor de topázio dessa bebida capitosa". (p. 137)
608 J. Robiquet, op. cit., p. 103.
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Operaremos, agora, um salto de vinte capítulos, indo situar-nos no de nO XXXVII 
"Diplomacia feminina". Esse hiato exige uma rápida evocação da parte do enredo ali
compreendida: Monique se aflige com a mudança de comportamento do marido, que ela
ignora estar sendo chantageado pela filha.

Examinemos os parágrafos iniciais:

À NorrE, a chama do candelabro clareia afigura de Monique) extática. Assenta-se
de propósito no confident em que noivara, antigo móvel em forma de S) palissandra
com damasquinagens que) anos antes, trouxera do salão paterno, antevendo o
romance de amor de Renet. (p. 177)

A preocupação com a iluminação, que associamos ao teatro e à pintura, foi objeto de
um estudo particular, feito no retrato de Rossellane, às páginas 301/302. Contudo, a menção
ao candelabro fez-nos evocar uma omissão em nossos comentários sobre o estúdio de
Monique: "Levanta-se, recompõe a mesa, movimentando o candeeiro carcel e relanceia o
olhar pelos ponteiros do relógio". (p. 138)

Essa lâmpada mecânica foi inventada em 1800, por um relojoeiro, Carcel, e aperfeiçoada
no decurso de muitos anos.

Balzac se espantará ao encontrar tão-somente uma na residência de sua futura mulher,
Mme. Hanska - o castelo de Wierzschowinia, que ele comparava ao Louvre. Candeeiros de
Argand são vistos na pensão Vauquer, em O Pai Goriot. (CH VoI. IV, p. 19 PG)

Outra mesa de trabalho sob iluminação semelhante é a que se vê em O A vesso da História
Contemporânea: "A Sra. de la Chanterie tinha junto dela uma velha mesa, de pés de gazela,
em cima da qual estavam seus novelos de lã, num cesto de vime. Uma lâmpada hidrostática
iluminava a cena". (CH VoI. XI, p. 515/516 Ahc)

Mas o modelo exato irá aparecer em Úrsula Mirouet, e nos dará a medida da elegância
da casa dos Barrasquié, cuja decoração inclui a lâmpada e as litografias ambicionadas pe~a

sra. Cremiere:

Essa financista de última classe, cheia de pretensões a elegância e a belo espírito,
esperava aherança de seu tio para "adotar um ceno padrão de vida", ornamentar seu salão
e receber a burguesia, pois o marido lhe recusava as lâmpadas Carcel, as litografias e as
futilidades que via na casa da tabelioa. (CH VoI. V, p. 20 UM)

A propósito do confulent, trata-se de um assento disposto em "S", como explica o
próprio texto, propiciando às pessoas colocarem-se próximas uma da outra, mas em sentido
oposto, o que lhes permite confidências. ,

A cadeira preferencial é um móvel presente em outras passagens. A página 75, é ainda
Monique, quem, à lembrança da morte,do irmão, crê surpreender sua "presença afetuosa
no estofo macio da cadeira preferida". A página 120, Carla "faz sentar o homem querido
na poltrona predileta" .

Só na obra da juventude fomos encontrar passagens onde essa preferência é-nos assinalada
com bastante evidência. Aliás, o primeiro exemplo, de Le Centenaire, reproduz a mesma
situação de uma pessoa enlutada, que crê rever o morto em seu assento habitual:



488 Osmar Ramos Filho
O Avess

On trouva le pere de Fanny dans en état déplorable: sa raison, sans l'avoir abandonné,
succombait sous le chagrin dont il était accablé, ses yeux secs, n'ayant pas encore versé
une seule larme, restaient fixes sur le siege ou Fanny avait l'habitude de s'asseyoir.609

Agora, emfane la Pâle: "Une chaise co71trastaitpar sa simplicitéavec l'élégance des autres
rneubles, c'était la chaise sur laquelle ils'asseyait jadis aupres de fane" ...610

M. Joseph é o personagem em questão, no romance Le Vicaire des Arden71es: "L 'infor
tuné, en entendant jouer la sonate favorite de sa soeur, cru re-voir Mélanie elle même... ilse
laissa aller sur son fauteuil, se cacha le visage dans ses mains,et la marquise accourrui à ses
côtés" .611

Não conseguimos registrar, na Comédia Humana, um confident. Um móvel que
diríamos estar bastante pr6ximo e que Balzac emprega com freqüência são as causeuses. Em
A Fisiologia do Casamento, ele emite sobre elas um parecer que evidencia sua adequação
aos mesmos propósitos e intenções sedutoras de Monique:

Vocês banirão implacavelmente dos seus quanos os canapés, as otomanas, as conver
sadeiras, etc. Primeiramente, porque estes móveis ornam agora as casas dos merceeiros,
encontranl-se por toda pane, até nas lojas dos cabeleireiros; mas são essencialmente móveis
de perdição; nunca os pude ver sem terror; tem-me sempre parecido distinguir-se neles o
diabo com seus cornos e o seu pé adunco.

Em todo caso, nada há tão perigoso como uma cadeira, e é bemtriste que se não possam
encerrar as mulheres entre quatro paredes! ...Qual é o marido que, sentando-se numa
cadeira disjunta, não é sempre levado a acreditar que ela recebeu a instrução do "Sofá" de
Crébillon Filho?612 (CH VoI. XVII, p. 363 Fis)

No capítulo XLVII, "Ciúme contra ciúme", apreciaremos uma outra raridade em termos
de mobiliário, o bonheur-du-jour. Florian, "Encontrara Monique, desta vez, diante das
gavetas abertas do bonheur-du-jour lendo o que ele supõe ser cartas". (p. 215)

O bonheur-du-jour consiste numa escrivaninha com gavetas, encimada, em sua parte
posterior, por um armário. Apesar da sua fragilidade, sobreviveu à Revolução. Burnand613
diz-nos que era um móvel da moda, a fantasia do momento. Servia para guardar rendas,
jóias, tecidos, bordados, xales, cachemiras dobradas em caixas de sândalo, plumas de

609 O pai de Fanny foi encontrado num estado deplorável: sua razão, sem tê-lo abandonado,
sucumbia sob a mágoa que o arrasava; seus olhos secos, não tendo ainda vertido uma única
lágrima, permaneciam fixados na cadeira onde Fanny tinha o hábito de sentar-se. (p.51)

610 Uma cadeira contrastava por sua simplicidade, com a elegância dos outros móveis, era a cadeira
na qual ele sentava-se outrora, perto de Jane" ... (p. 282)

611 O infortunado, ouvindo tocar a sonata favorita de sua irmã, acreditou rever a própria
Mélanie!... ele arrastou-se até sua poltrona, escondeu o rosto nas mãos, e a marquesa acorreu a
seu lado. (p.172)

612 "O Sofá": conto licencioso de Crébillon Filho (1740), cujo assunto não é difícil de adivinhar.
(CH VoI. XVII, p. 363 Fis)

613 R. Burnand, op. cit., p.57.
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avestruz... Estas últimas faziam parte do conteúdo do móvel de Monique, o que sabemos
pelo acidente em que elas se esparramam com as caixas de obreias e as faianças que se
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Nosso último olhar à residência do médico dar-se-á no capÍtulo LXVllI, "A Confissão":

NA CÂMARA do Solar, segue o mfermo em convulsões. Estremecem no leito
antigo as colunetas de caneluras, refletindo-lhe os delírios. No dossel, os paneja
mmtos franjados tremulam em arrepios de damasco e apenas o vestido de
Constance, em pálido rosa, balsamiza o crepúsculo do aposerlto. As cortinas
descidas 'vedam a noite azul que os ventos da Corbiera filtram, mas na antecâ
mara, a claridade do luar seteia os 'vitrais semparti-los, sugerindo preces esonhos
prisioneiros erltre as paredes de perca!. (p.286)

Registramos em nossos textos três leitos: o de Carla, ornamentado, tipo duquesa (p.119)j
agora, o de Florian, antigo, com colunetas de caneluras; e, ainda, o leito de ferro, onde Renet
deporá o corpo de Rossellane morta (p.300).

Maurois,615 ao comentar as orgias financeiras de Balzac, que tanto escandalizavam
madame Hanska, conta-nos um episódio no qual ela recusa atender seu pedido de lhe trazer
para o leito nupcial de colunas uma cobertura em arminho. Acrescentado à profusão de
similares, que a 'Comédia' exibe, leva-nos a concluir tratar-se realmente de uma preferência.
A casa de Jerônimo Nicolau Séchard, emIlusõesPerdidas, "Tinha um grande leito de colunas
guarnecidas de cortinados, rodapé e colcha de sarja vermelha" ... (CH Vol.Vll p. 12 Ip)

O leito de morte de Francisco 11, em Sobre Catarina de Médicis, é no mesmo estilo: "O
vasto leito, de quatro colunas e cortinados de seda, assemelhava-se a um túmulo." (CH Vol
XVIp. 493 Cat)

Sauviat, de O Cura da Aldeia, "Nada acrescentou à mobília do seu quarto, no qual,
desde o dia do casamento até o dia de mudança, nunca houve senão uma cama com colunas,
ornada de rebordos recortados e cortinados de sarja verde" ... (CH Vol XIV p.14 Ca)

Diz-nos a 'Enciclopédia' que a Revolução de 1789 teve sobre a fabricação desse mobiliá
rio a mesma influência que sobre as demais produções. A transformação econômica que ela
operou, e os entraves de toda espécie de que liberou a indústria fez melhorarem, em pouco
tempo, as condições dos camponeses. Com o advento do império napoleônico, a indústria
do ferro desenvolveu-se e forneceu produtos a bom preço, tornando possível a pretensão

614 Nas Mémoires de Sanson, esse móvel aparecerá em casa de Marte Jeanne Rançon de Vaubernier,
aquela que foi, mais tarde, a condessa du Barry: "MademoiselleJeanne était coquettementposée sur
un de cespetits meubles auxquels on donnait le nom précieux de 'bonheur·dujour', et qui étaient alors
fort à la mode." (V01. 2, TomeV, p. 75) (Mademoiselle Jeanne estava coquetemente apoiada num
desses pequeno-s móveis, aos quais se dava o nome pomposo de 'bonheur.dujour', e que estavam,
então, muito em moda.)

615 A. Maurois, op. cit., p.522.
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de substituir a madeira por esse metal, na fabricação de camas. Fabricaram-se leitos em ferro
de baixo custo, sólidos, relativamente leves e tão pouco embaraçantes quanto possível.

A introdução de um deles em um quarto de albergue é, assim, inteiramente viável,
condizendo com o ambiente e a época:

Ele serve para evidenciar, em O Médico Rural, o ascetismo de Benassis:

Genestas ficou bastante admirado vendo, ao entrar nos aposentos do médico, um
quarto nu cujas paredes tinham como único ornamento um velho papel amarelado, com
rosáceas escuras, e descorado em alguns lugares. A cama, de ferro grosseiramente enver
nizado, sustentando uma flecha de madeira de onde caíam duas cortinas de calic6 cinzento
e junto àqual havia um tapete estreito e ordinário que já mostrava o fio, pareciauma cama
de hospital (CH VoI.XIII, p.346 Mr)

Para restaurar, modestamente, por seiscentos francos aproximados, o apartamento de
Godofredo, a sra. de la Chanterie "calculou com o auxílio de Manon, o quanto era preciso
de indiana para as cortinas das janelas e para as de um modesto leito de ferro" ... (CH VoI.
XI, p. 521 Ahc)

No final do entrecho, as paredes do quarto, recobertas de percal, fazem parte do estilo
Carlos X, que durou de 1824 a 1830. Lembremo-nos de que estamos em 1827.

Ainda na alcova, é-nos mostrada uma lareira cuidadosamente arranjada:

Na lareira da alcova, resguardada pelo quebrafogo carmesim, assoviam troncos
de figueira a sepulverizarem emfaúlhas fulvas. No relógio de petít-bronze dourado,
pastores somem indifêrentes, imobilizados no movimento do saute-mouton, efetuan·
do pregões do tempo no jogo de saltar em que aforja os surpreendera. (p. 287)

o quebra-fogo já aparecera à página 158, como pára-fogo, numa cena em que Florian
senta-se na chaufeuse, tentando coordenar seus pensamentos.

Esse recanto doméstico é um referencial constante nos ambientes balzaquianos, e tudo
que lhe diz respeito é objeto de uma atenção pormenorizada. Luiza de Chaulieu em sua
correspondência com Renata, contou-lhe como eram os aposentos a ela reservados em
Beaugency, e, naturalmente, fala da lareira:

[...] a lareira de cobre dourado é urna maravilha de escultura, o alizar é de um
acabamento precioso, a pá e as pinças são deliciosamente trabalhadas, o fole é uma j6ia. A
tapeçaria do guarda-fogo vem dos Gobelinos616 e sua armação é deliciosa; as figuras
dispersas que correm ao longo, sobre os pés, sobre a barra de apoio, sobre os ramos, são
encantadoras; tudo está trabalhado como um leque. (CH VaI. I, p. 148 Mje)

o sr. d'Aiglemont, emA Mulher de 30 Anos, absorto com o guarda-fogo da lareira, não
percebe que a mulher havia chorado: .

616 "Os Gobelinos" (em francês, 'Gabe/im'): nome de uma famosa fanúlia de tapeceiros do século
XV, em cuja oficina, localizada em Paris, foi instalada, mais tarde, a tapeçaria real, depois
tapeçaria nacional francesa, ainda hoje existente e célebre no mundo inteiro. (CH VaI. I, p. 148
Mje)
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"Ele pegara um guarda-fogo que estava sobre a lareira e examinava-lhe com atenção a
transparência, sem ter notado os vestígios das lágrimas vertidas pela esposa". (CH Vol. III,
p. 548 M30)

Quanto ao relógio com motivo ornamental de pastores, encontramos um sobre a
chaminé da sala, na casa de du Tillet, onde aquelas figuras, em porcelana de Saxe, rodeiam-no:

Sobre a chaminé, de mármore turqui, as mais disparatadas porcelanas do velho Saxe,
esses pastores que vão a bodas eternas, levando na mão ramos delicados, espécie de
chinesices alemãs, cercam um relógio de platina, esmaltado de arabescos. (CH VaI. li, p.
518 Fe)

,~

)"~ ~~

A vila singela, residência de Carla, teve o seu exterior reproduzido de maneira privile
giada, quando logramos identificar seu modelo em uma tela. Outras suas dimensões,
contudo, prestam-se a interessantes considerações. Éo caso, em seu melhor c!ose, àchegada
do casal, quando" Alcançam o sítio indicado" (p. 93):

No varandim lateral, de pésobrepequena mesa, uma jovem acerta alguma coisa
entre as ripas do teto de colmo, ornado de saíão. Assusta-se ao perceberpassos ese volta
lesta.

Defrontada pelos visitantes, desculpa-se:
- Bons dias. E perdoai-me!Procuro consertar a goteira que surgiu ontem, com as

chuvas da tarde... (p. 93)

O saião, em francêsjoubarbe, é uma planta cujo gênero compreende uma quarentena de
espécies que crescem na Europa central e meridional. A mais conhecida é o joubarbe des
toits (saião dos tell;ados), ou grande joubarbe (saião gigante), vulgarmente nomeada 'alca
chofra selvagem'. E bastante comum na França, crescendo nos rochedos e velhos muros, e,
com freqüência, sua propagação é feita sobre os tetos de colmo, não só por seu valor
decorativo, mas pela sua utilidade. Com suas raízes e brotos, ela mantém a terra que
consolida os telhados, impedindo seu desgaste pelas águas pluviais.617

O objetivo dessas informações, retiradas sinteticamente da 'Enciclopédia', é, como
sempre, mostrar ao leitor a propriedade de sua utilização. No final do verbete, lemos que,
em algumas regiões atrasadas da França, essa planta é ainda objeto de uma certa superstição.
Os habitantes do campo atribuem-lhe a propriedade de prevenir o efeito dos encantamentos
ou malefícios dos feiticeiros. Bem aclimatada, portanto, diríamos, no telhado da casa em
que "se instalou a maga", "nos limites do campo". (p. 91)

Em O Cura da Aldeia, Balzac orna com essas curiosas plantas uma estação de posta,618
na entrada de Montegnac: "O favorito de monsenhor deixou o carro em frente a uma
estrebaria dessa natureza, cujas paredes se assemelhavam a um mapa geográfico e cujo

617 GDUL XIX· S. 1866/1876 Verbete "Joubarbe".
618 Lembramos, ainda aqui, o endereço da vila, "junto ao posto de muda para Villefranche". (p.

93)
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telhado de colmo, florido como um canteiro, cedia ao peso dos saiões". (CH VoI. XIV, p.
73 Ca)

"

"Uma consulta espiritual" é o título do capítulo XIX. Nele adentramos a casa, quando
se abre uma das portas interiores, fechando-se a principal:

Cerra-se a porta maíor. Uma atmosfera proposítal de místérío fàí mada no
aposento, cortado por vasto bíombo depapel eínteíramente cercado de prateleíras em
que se alínham escaparates com recípíentes e gaíolas de aves, sapos, lacraus, áspídes
conservadas, pastas venenosas,jragmentos de madeíra em cores díversas, vasílhas com
carvões, atílhos de plantas secas, alguns lívros heterogêneos, além de um crânío
humano ao qual falta o maxílar ínferíor, posto sobre um armário de casamento
datado de 1782. Uma tela sícílíana representando devotas em prece, dependura-se de
uma parede e de outra, com pendants de píastras furadas, um espelho de ríscada
estanhadura. (p. 95/96)

É pois a descrição do antro de uma feiticeira, e, já comparado ao de madame Fontaine,
fácil é também aproximá-lo de alguns laboratórios de químicos e alquimistas do jovem
Balzac. De início, o do velho boticário Dom Gígadas:

Une espece de Pandemonium chimique et scientifique, véritable chaos de comues, d'alam
bics, de creusets, de récipients, de tubes, de livres, de plantes, de boules, de mortiers, d'oiseaux,
de quadrupedes, de reptiles empaillés et de nombre d'autres objets dont la nomenclature serait
aussi longue quefastidieuse, tout cela entassé, enchevêtrédans un désordre qui n'eutpas étésans
attrait pour le pinceau d'un maitre hollandais.619

Agora, o gabinete de Maico, o feiticeiro químico do romance Jean Louis:

La lampe vacillante les éclaire àpeine dans le vaste souterrain qu'ils parcourrent... enfin
ils arrivent à une piece voutée remplie de vases, de comues, de réchauds, de foumeaux, de
planchesgamies de racines et defioles; on voyait même un squelette et de têtes humaines rangées
et étiquúées.620

No mesmo trecho alguns objetos, ainda que isoladamente, prestam-se a exame.

619 Uma espécie de Pandemônio químico e científico, verdadeiro caos de retortas, de alambiques,
de cadinhos, de recipientes, de tubos, de livros, de plantas, de bolas, de almofarizes, de pássaros,
de quadrúpedes, de répteis empalhados e de uma quantidade de outros objetos, cujanomenclatura
seria tão longa quanto fastidiosa, tudo isso empilhado, misturado numa desordem que não
deixaria de ser atraente para o pincel de um mestre holandês. (p. 152)

620 A lfunpada vacilante mal os ilumina no vasto subterrâneo que percorrem... enfim, eles chegam
a uma peça abobadada, cheia de vasos, retortas, aquecedores, fornos, pranchas enfeitadas com _
raízes e frascos; via-se, mesmo, um esqueleto e crânios humanos enfileirados e etiquetados. (p.
146)

o escaparate (châsse) é uma
:~tal, para comportar imager
:.:.:aparates, tão valorizados no
..=1perial ressuscitou-os, dando-:

Balzac faz proprietário de y

Essas riquezas, dispaS!
continham a coleção de ins
produziam certo efeito pel
de tantos objetos, a que r:

natureza, mas que admiran

Já muito foi dito em nosso I

=:nos em sua dimensão region
=.anguedoc. Os de casamento (
_ al."623

Encerrando o parágrafo, um
?assível de correção. OriginaIn
?,ece, dependura-se de uma pan:
:.e riscada estanhadura".

Na verdade, acreditamos pc
::rece, dependura-se de uma pare
:.e riscada estanhadura".

Balzac diz, a esse propósitc
:haminé uma miniatura magníi
3 avam gravadas estas palavras
_Iadame', que foi tão particulal

Após esse pequeno reparo, a(
::e objetos destinados a criar ur
=ágico.

Em Catherine de Médicis - .
': arto intitula-se "O espelho m;
=?oca de Catarina e que nos deu
::e instalação fiel às regras pre.5Cl
0le Balzac, na documentação p~

~escrição para a composição
::-anscrever o texto é a presença

::-1 P. Francastel, op. cit., p. 45.
::-2 Verp.211.
::L3 Collection Pays et Gens de Fran

- Sélection du Reader's Digest, 9
::-+ No original "enpendant".
=_5 Eugene de France, Catherine l

de France, 1911, pp. 127-128.
no século XVI.)



o Avesso de um Balzac Contemporâneo 493

so dos saiões". (CH VoI. XIV, p.

ele adentramos a casa, quando

ital de mistério foi criada no
"lente cercado deprateleiras em
de aves, sapos, lacraus, áspides
em cores diversas, vasilhas com
rogêneos, além de um crânio
re um armário de casamento
'atas em prece, dependura-se de
tradas, um espelho de riscada

parado ao de madame Fontaine,
úmicos e alquimistas do jovem

mtable chaos de comues, d'alam·
de boules, de mortiers, d'oiseaux,
Ibjets dom la nomenclature serait
.un désordre qui n'eutpas été.Iam

manceJean Louis:

errain qu'ils parcourrent... enfin
.I, de réchauds, de foumeaux, de
elette et de têtes humaines rangées

Ite, prestam-se a exame.

ira caos de retortas, de alambiques,
: bolas, de almofarizes, de pássaros,
~ outros objetos, eujanomenclatura
.sturado numa desordem que não
. (p. 152)
ue percorrem... enfim, eles chegam
;, fornos, pranchas enfeitadas com
mos enfileirados e etiquetados. (p.

o escaparate (châsse) é uma espécie de armário em marchetaria, guarnecido de vidro ou
cristal, para comportar imagens ou relíquias. São vitrinas. Entre os móveis de vidro, os
escaparates, tão valorizados no século XVIII, são abans'onados pela Revolução. O período
imperial ressuscitou-os, dando-lhes lugar de destaque. E pois um móvel de época.621

Balzac faz proprietário de vários deles o dr. Gourdon, de Os Camponeses:

Essas riquezas, dispostas em armários envidraçados cujos aparadores com gavetas
continham a coleção de insetos, ocupavam todo o primeiro andar da casa dos Gourdon e
produziam certo efeito pela esquisitice das etiquetas, pela magia das cores e pela reunião
de tantos objetos, a que não prestamos a menor atenção quando os encontramos na
natureza, mas que admiramos debaixo de vidro. (CH VaI. XIII, p. 213 Camp)

Já muito foi dito em nosso trabalho sobre o armário de casamento.622 Agora, abordá-Io
emos em sua dimensão regional: "Os armários são móveis de grande popularidade no
Languedoc. Os de casamento constituem em estilo camponês o orgulho da marcenaria
local."623

Encerrando o parágrafo, um espelho de riscada estanhadura, numa frase que nos pareceu
passível de correção. Originalmente lê-se: "Uma tela siciliana representando devotas em
prece, dependura-se de uma parede e de outra, compendamsdepiastras furadas, um espelho
de riscada estanhadura".

Na verdade, acreditamos poderia ser: "Uma tela siciliana, representando devotas em
prece, dependura-se de uma parede ede outra, comopendam, de piastras furadas, um espelho
de riscada estanhadura".

Balzac diz, a esse propósito, em Segredos da Princesa de Cadignan: "Via-se na sua
chaminé uma miniatura magnífica, o retrato de Carlos X, pela sra. de Mirbel, sob o qual
estavam gravadas estas palavras: 'Dado pelo rei' e, fazendo jogo com ele,624 o retrato de
'Madame', que foi tão particularmente excelente para com ela". (CH VoI. IX, p. 490 SPC)

Após esse pequeno reparo, acreditamos que esse espelho, fazendo parte de um conjunto
de objetos destinados a criar uma atmosfera proposital de mistério, possa ter um caráter
mágico.

Em Catherine de Médicis - Ses Astrologues et Ses Magíciens-En'voúteurs,625 o capítulo
quarto intitula-se "O espelho mágico". Ali, é citado Henry Khunrath, mágico que viveu à
época de Catarina e que nos deixou a descrição do gabinete de um iniciado na alta ciência,
de instalação fiel às regras prescritas pelos rituais herméticos. Achamos bastante provável
que Balzac, na documentação para seu livro sobre aquela rainha, tenha se inspirado nessa
descrição para a composição do laboratório de Cosme Ruggieri. Mas, o que nos faz
transcrever o texto é a presença, na mediunidade, de certos elementos dessa ambiência:

621 P. Francastel, op. cit., p. 45.
622 Verp.211.
623 Collection Payset Cem de France - Pays et gens du Languedoc et du Roussillon (Librairie Larousse)

- Sélection du Reader's Digest, 914.4 P M. de France.
624 No original "en pendant" .
625 Eugene de France, Catherine de Médicis, ses Astrologues et ses Magiciem-Envouteurs, Ed. Mercure

de France, 1911, pp. 127-128. (Documentos Inéditos sobre a Diplomacia e as Ciências Ocultas
no século XVI.)
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Em um quarto, sem ornamento, e fracamente iluminado por luz imprecisa, que
vidraças esverdeadas deixam passar a custo, está o indefectível alinhamento de escaparates
~ frascos contendo os produtos necessários às combinações e misturas de grand·oeuvre.626 .

A direita, sob a coifa da chaminé, estão colocados o forno alquímico, o ovo filosófico, o
cadinho e o alambique de Porta. Uma talha para purificação cotidiana do operador está
ao lado do altar dos augÍlrios e dos exorcismos evocadores. Sobre a mesa de trabalho, no
meio dos livros, o tinteiro, a caneta, o punhal e os pergaminhos virgens, destinados aos
pactos, uma caveira lembra ao mágico o fim de todas as coisas, e, em uma caçoila, queima
sem cessar o perfume que afugenta os maus espíritos e os fantasmas nocivos: mistura
concentrada de menta e palma Christi. Na parede da esquerda, ao lado de divisas hebraicas
e frente a círculos góticos traçados sobre o solo, o espelho mágico oferece seu olhar de aço
claro aos olhos do consulente...

De todos os elementos que se afiguram próximos, a caçoila foi o que mais se prestou às
manifestações do enredo. Ela é buscada, por Florian, com insistência (pp. 111/112). O
estranho aroma silvestre que a denuncia tem registro nas práticas alquÍmicas.

Ainda no livro de Eugene de France, à página 133, vamos ver a preparação do espelho
mágico: "Nostradamus toma uma placa retangular de aço brilhante bem polida e ligeira.
mente côncava, e nela grafa sinais cabalísticos".

As piastras têm, etimologicamente, o significado de placas, lâminas de metal que, na
antiguidade, constituíam uma espécie de espelho. Seria o termo 'furadas' correspondente ao
côncavo de Nostradamus?

Associando Margot, a camareira de Carla, à rainha Marguerite de France, como o
fizemos no respectivo" retrato", definir-se-ia, ainda melhor, a inspiração nesse período
histórico.

As pessoas, às vezes, espantam-se e irritam-se de ver Balzac demorar tanto ao descrever
uma rua, um salão, uma casa. Quantos inventários ao longo da Comédia Humana! Só em
'Cesar Birotteau', por exemplo, Balzac descreve-nos, sucessivamente e em detalhes, o
apartamento do próprio Birotteau, o de Molineux, a loja de Popinot, a casa dos Rogron, o
escritório de Claparon e o dos Keller, o apartamento de du Tillet, a casa de Gigonnet.
Freqüentemente se lhe reprovaram esses inventários e, já ao seu tempo, pelo que parece,
leitores ou críticos queixaram-se disso. A rua do torniquete de São João, escreve Balzac,
"cuja descrição pareceu fastidiosa em seu tempo" (Os Pequenos Burgueses, p. 341). Ou, em
A Procura do Absoluto: "Talvez seja necessário estabelecer no interesse dos escritores a
necessidade dessas preparações didáticas contra as quais protestam certas pessoas ignorantes
e vorazes". Segue-se uma descrição de três ou quatro páginas. Quer dizer que Balzac conhece
a objeção. Se ele passa por cima, é porque tem suas razões.

Há nisso, bem entendido, uma parte de bricabracomania. Desculpamo-nos do termo,
mas o próprio empregava-o. Ele adorava os móveis, os quadros. Gostava de falar nisso.
Cada escritor tem assuntos que não evoca sem um certo estremecimento da pena. Esse

626 Grand·oeuvre: transmutação de pedra em ouro, ou, a procura da pedra filosofal.
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estremecimento existe em Balzac, cada vez que ele fala de um mobiliário algo notável, de
uma coleção um tanto bem organizada. Basta ler O Primo Pons, para se perceber que só
pode falar assim um homem que sonhou ter uma coleção tão bela quanto a dessa
personagem.627

o autor mediúnico, que se tem mostrado tão consciente da obra do grande romancista,
mesmo em vista de sua promessa de aligeirar a forma, cede ao impulso de uma descrição
pormenorizada, sobretudo quando se trata da casa de Carla Sebastianini. Por isso, invoca
remos, duas vezes, a paciência do leitor: primeiramente, ao reproduzirmos seu texto, e,
depois, mais ainda, ao analisarmo-lo:

CLRLA tudo faz para conser·var a ilusão dos sentimentos do médico.
Aproveita os dias longos do verão para reformar avila modesta, cuja localização

lhes fàcilita os encontros, ealfaiá-Ia da melhor maneira afim de agradá-lo. Conserta
o reboco quebrado das paredes, adquire mobiliário de palissandra e mogno, coloca
estores internos e externos nas janelas, instala cortinas de percal com lambrequins
vistosos, pateras pintadas de amarelo, aplica encáustica e retesa tapetes nos soalhos.
Veste de mármore vermelho a lareira, solenizando o recinto; compra escalpadeiras e
pinças que assenta cuidadosamente no poial da chaminé; emprega acendalhas escolhi
das eexibe a estufa de sistemafumívoro que não usa, combatendo oaspecto eo cheiro
de província das velhas peças.

Acrescentando melhoramentos a cada día, passa a servir-se de um velador de
gingar, exposto triunfalmente com chinesices em lugar de realce. Num só fim de
semana, entra ojogo de poltronas de estofos com veludo de Utrecht, dois móveis de
Boule e o leito ornamentado, tipo duquesa. Agora serve ao médico mirabeles e
caf.vados, em salva de malaquita com caprichados filhoses. No serviço da casa, os
talheresftrrugentos foram trocadospor outros, deprata dourada, obtidos comparcelas
do dinheiro que Florian lhe presenteia. Porfim, aplica elevados rodapés de carvalho
nas paredes do aposento de uso pessoal, retira o antigo biombo, esconde as gaiolas,
animais e aparatos de suas encenações e faz erguer ao teto o lustre de porcelana
retorcida, com doze braços enftitados de flores e de anjinhos.

Estilos e extravagâncias misturam-se na casa, já rodeada de citronela episos de
pedra lioz, e ela começa a preocupar-se com os canteiros cercados de centáureas,
silindras e ipoméias claras, estriadas de azul. Numa das visitas, Barrasquié encontra
nos jarrões artísticos, alinhados a~ dias antes, não mais as sempre-vivas e flores
artificiais, porém rosas e cravos entremeados de outros rebentos da estação_

Carla parece possuída pela bricabracomania, num sonho de luxo asiático. Intro
duz na esfera caseira tanto conforto quanto pode e, no ambienteflamante, cada dia,
fàz sentar ohomem querido na poltrona predileta. (pp. 118/119/120)

Destacando, de imediato, °mobiliário, especifica-nos °autor ser de palissandra e mogno.
Já assinalamos a voga que teve este último, durante o Império. Associado à palissandra,
promove Carla à condição de "instalada" da classificação de Marceau.628

627 F. Marceau, op. cit., p. 347.
628 Ver pp. 225-226.
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Em seguida, são as janelas o objeto da cuidadosa decoração. Dotadas de estores, cortinas
de percal são instaladas com lambrequins vistosos e pateras pintadas. A personagem de A
Casa Nucingen, Godofredo, futuro marido de Isaura, "alugara na rua da Prancha um
pequeno palacete" onde fez instalar igualmente "estores interiores e exteriores em todas as
janelas" (CH VoI. VIII p. 653 CN)

Numa metáfora, em Beatriz, Balzac expressa a adequação do recurso em um clima
ensolarado, como é o do Midi: "Quis uma certeza, e a certeza não se fez esperar. A certeza
nunca falta, é como o sol, logo exige estores". (CH VoI. III, p. 388 B)

Francastel informa serem as cortinas outro objeto de orgulho do período napoleânico,
e, numa enumeração dos tecidos utilizados, ele destaca o percal branco.629

O lambequin, ou lambrequim, era um enfeite de fitas esvoaçantes, utilizado nas
couraças, empregado na Flandria e no Brabant, nos países onde os torneios eram comuns.
A terminação acusa, com efeito, um diminutivo flamengo. Em arquitetura, é um recorte de
madeira ou outro material, coroando uma peça ou o vão de uma janela.

Bastaria citarmos A Procura do Absoluto, para justificar uma inspiração flamenga, e,
aliás, o exemplo da 'Enciclopédia', para ilustrar o verbete, é dele próprio: "Le salon a'vait
aux fenêtres des rideaux de vieux lampas rouge à lambrequins, et relevés par des cordons de
soie" .630

O exemplo de patera, que encontramos em Uma Filha de Eva, dá-nos a medida da
importância que assumiram, na fantasia do escritor, esses detalhes de decoração.

A frase é de Raul Natham: "eu preferia ser para o resto da vida vendedor de correntes
de segurança no bulevar e viver de batatas fritas, a vender uma patera desse apartamento".
(CH VoI. lI, p. 563 Fe)

Encáustica, procedimento muito antigo, remontando ao século XVI, e que consiste
numa preparação à base de cera e óleo, utilizada para manter e fazer reluzir móveis e
assoalhos. O interessante da informação é que, em Balzac, seu emprego tem uma conotação
de mau gosto, revelando condição social pouco apurada.

Minard e Zélia foram morar perto da barreira de Courcelles, como dois pombinhos,
num apartamento de cem escudos, no terceiro andar: cortinas de calicó branco nas janelas,
nas paredes um papelzinho escocês de quinze vinténs o rolo, assoalho com encáustica,
móveis de nogueira, uma pequena cozinha bem asseada... (CH VaI. XI, p. 160 Func.)

O paraíso alugado ao Conde Steinbock fora forrado com tapetes persas. Sob um fofo
tapete, não se sentia a frieza, a dureza de um ignóbilladrilho avermelhado pela encáustica.
(CH VaI. CH VaI. X, p. 374 Be)

Outra informação, não menos curiosa, é a utilização do verbo 'retesar', para os tapetes,
literalmente uma tradução do francês 'tendre'.

"Tendre une salte, un appartement", significa" le tapisser, le parer de tapisserie" .631

629 P. Francastel, op. cit., p. 61.
630 O salão tinha, nas janelas, cortinas de velha lustrina vermelha, com lambrequino, e suspensas

por cordões de seda.
631 Dictionnaire Lachâtre.
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:lha, com lanlbrequino, e suspensas

"A glória do salão era a lareira, e media-se a fortuna da habitação pela qualidade do
mármore e dos bronzes" .632

A de Carla foi vestida de vermelho. Tivemos a preocupação de averiguar se havia, nas
proximidades, extração dessa qualidade específica de mármore, e, para tanto, servimo-nos
da obra de M. Delesse, Materíaux de Constructíon de l'Exposítíon Uní'uerselle de 1855 
L'Hístoríque de L'Exploítatíon eles Carrreres de Marbre en France.

O Aude, na região de Caunes, produz, entre outros, o rouge-íncarnat e o íncarnat-tur
cano Entre Villartel e Caunes, vamos encontrar o rougejrançaís.

Balzac, na enorme variedade que emprega, não esquecerá o languedociano utilizado em
uma lareira e nos peitoris de janelas, em duas casas de Os Pequenos Burgueses: a primeira, a
da srta. Thuillier:

o salão, inteiramente revestido de madeira trabalhada, lembra o grande século, tanto
pela chaminé em mármore do Languedoc, quanto pelo teto ornado nos ângulos e pela
forma das janelas, feitas, também, de vidraças pequenas. (CH VoI. XI, p. 345 Bur)

A segunda casa é a dos Phellion: "Os peitoris da janela haviam sido recentemente
substituídos por peitoris de mármore vermelho do Languedoc, encontrados num manno
reiro". (CH VoI. XI, p. 402 Bur)

Os bronzes do nosso texto de referência (Francastel) estão representados pelas escalpa
deiras e pinças. Mas, são as acendalhas que nos fazem convocar, de novo, o já conhecido
historiador de costumes, Robiquet, em seu comentário sobre o rudimentar conforto da
época: "Há, sobretudo, uma hora crítica, a do dormir, pois não havia fósforos, só seriam
inventados em 1809, e só passariam ao uso sob o reinado de Luís Felipe" .633

"No inverno, quando o fogo brilha nas lareiras, têm-se sempre prontas acendalhas de
papel torcido em torno de um pedaço de madeira, que se inflama no braseiro e com que se
acende a lâmpada."634

Mas o sistema de aquecimento da italiana não se restringe à lareira, ela também exibe
uma estufa de sistema fumívoro, e o texto acrescenta sua finalidade - a de combater o cheiro
de província das velhas peças.

Na dimensão histórica, o calorífero não existe, e o fogo a carvão é uma raridade. O
carvoeiro, negro como o combustível que ele manipula, só aparecerá mais tarde. O
aquecimento faz-se com lenha serrada no quintal das casas, ou que chega bem empilhada
no dorso de carregadores a frete; não é melhor que outrora, mas a exigüidade dos
apartamentos permite sua melhor utilização. A estufa só é conhecida na Alsácia e
províncias do leste. A imaginação criadora dos fabricantes de aquecedores produz resul
tados medíocres, e os aparelhos móveis do tipo conhecido como "prussiano" são vistos
como invenções ainda misteriosas.635

Em A Físíología do Casamento, Balzac chega a inventar uma monografia, "A arte de
impedir que fumeguem as chaminés". (CH VoI. XVII, p. 237 Fis)

632 P. Francastel, op. cit., p. 61.
633 1830/1848 - Reinado de L. Philippe. J. Robiquet, op. cit., p. 110.
634 R. Bumand, op. cit., p. 72.
635 Ibidem, p. 69.
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Em Pierrete, na casa dos Rogron, ele fala-nos literalmente em "estufa de sistem
fumívoro". (CH VoI. V, p. 398 P)

Quanto a considerar a província dotada de um odor particular transmissível à casa e a 
móveis, um exemplo do romance U,m Conchego de Solteirão confirma ser essa, de fato, um
opinião partilhada: "O quarto [de Agata] cheirava a província e a fidelidade". (CH VoI. VI.
p. 23 Cs)

Dividindo, como de hábito, os textos em parágrafos, para facilitar a análise, diremos que.
no segundo, é o velador de gingar o objeto de nossa primeira atenção, outra raridade d
coleção de móveis do texto. Podemos revê-la em casa de Coralia, em Ilusões Perdidas, num
cena em que sua criada coloca diante de Luciano "um velador carregado de manjares
subtraídos ao jantar da ama." (CH VoI. VII, p. 252 IP)

Ou em O Lírio do Vale, onde a casa é, obviamente, a de madame de Mortsauf: "Havi
flores ainda sobre o velador, diante da janela". (CH VoI. XIV, p. 435 Lírio)

O aparato que o advérbio 'triunfalmente' confere àexposição dessa peça é caracterÍsticc
de várias apresentações, ficando ainda por conta do entusiasmo de Balzac por detalhe!
ligados à vida doméstica.

Em Um Conchego de Solteirão, por exemplo, o momento é o de uma refeição em cas
do sr. Hochon: "Depois duma sopa, cujo caldo claro denunciava que se preocupavam ma'
com a quantidade do que com a qualidade, serviu-se um 'fervido' triunfalmente rodeado de
salsa". (CH VoI. VI, p. 139 CS)

Eugênia Grandet, ocupando-se em adornar a casa, para agradar o primo:

Correu a buscar, num dos cantos da sala, um prato de laca que viera com a herança
do falecido Sr. Berte1iere e tomou, igualmente, um copo de cristal de seis faces, uma
pequena colher desdourada, um frasco antigo com um desenho onde estavam gravados
Cupidos e pôs tudo, triunfalmente, num canto da lareira. (CH VaI. V, p. 241 Eg)

O triunfo do aparador é completado com chinesices, bibelôs vindos da China o'
fabricados ao gosto chinês, superabundantes na Comédia Humana.636

Retomando o texto, verificaremos que cresce ainda mais o acervo dos móveis.
Agora, o jogo de poltronas com veludo de Utrecht, dois móveis de Boule e o leite

duquesa.
Sobre o velho Reno, a cidade holandesa de Utrecht ficou famosa pela fabricação de

renomados veludos, que Balzac imortalizou forrando com eles uma variedade incrível de
mobiliário de seus ambientes.

Quando o padre Chapeloud completa o conforto do apartamento, decorando a sala de
visitas, é o emprego do "veludo de Utrecht vermelho" que seduz o padre Birotteau. (CE
VoI. V, p. 495 C1)

A sra. Vauquer, promovendo também melhorias em sua pensão, ali introduz "poltronas
de madeira envernizada estofadas com veludo de Utrecht". (CH VoI. IV, p. 27 PG)

Mesmo os assentos de uma carruagem de Pierrotin, em Uma estréia na Vida, serãe
protegidos com esse tecido famoso: "Os flancos arredondados desse carro, permitian:

636 Balzac tomou gosto por todas essas chinesices, na companhia do pintor Auguste Borget, qu
em 1829, morara na rua Cassini. (L 'Envers de I'Histoire Contemporaine, nota de rodapé 2, p. 271
Garnier 1959).
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colocar seis viajantes em duas banquetas de uma dureza metálica, embora recobertos de
veludo amarelo de Utrecht." (CH VoI. 11, p. 15 Ev)
\ Balzac era apaixonado por Boule,637 e tanto sua vida quanto sua obra o testemunham.
A rua Fortunée, informa Billy, "O quarto de dormir de Madame Hanska está pronto.
Cômoda, escrivaninha, toucador, leito, poltronas, cadeiras, pêndula, tudo, incluindo três
obras autênticas de Boule, ali estava como Boule. Ela gostava de Boule? estaria bem
servida" .638

EmA Fisiologia do Casamento, Balzac não hesita em fazer depender a felicidade conjugal
da disposição dos apartamentos. O centro de sua obra é uma teoria do leito, preenchendo,
seguramente, umas vinte páginas, e falando-se aqui sem metáfora. Trata-se do leito móvel,
do leito-colchão-travesseiro. Diz ele: "O leito é um dos móveis decisivos" ... (CH VoI. XVII,
p. 361 Fis)

Por isso, em toda a Comédia Humana, esse é um móvel cujo estilo e pormenores são
quase sempre minuciosamente apresentados. Similar ao de Carla, é o de Ursula Mirouet:

o leito, coberto de tecido estampado amigo e com cortinado da mesma fazenda, com'
forro cor-de-rosa, era um desses leitos do tipo duquesa, tão comuns no século XVllI e que
tinham por ornato um tufo de plumas esculpido acima das quatro colunetas caneladas de
cada ângulo. (CH VaI. V, p. 73 UM)

Em um segundo esboço do retrato de Bigorre,639 a substituição de um talher ferrugento
por outro de prata dourada servirá para ilustrar a distinção que Balzac opera das pessoas e
respectivas classes sociais, através desse utensílio indispensável à mesa. O mesmo ocorre com
a salva de malaquita, ao menos no âmbito do Cristo Espera por Ti,porquanto, à página 83,
constatamos que, sobre o aparador do vestíbulo do solar Barrasquié, figura uma, de prata.
Nem por isso, deixou a malaquita de merecer uma valorização por parte do romancista, a
ponto de madame Hanska indignar-se e repreendê-lo pela quantidade de objetos desse
material, comprados às suas expensas, para a residência da rua Fortunée.640

Para agradecer os cuidados que Cesar Birotteau tivera com sua fortuna, a sra. Roquin
oferece-lhe de presente "pesos de papéis em malaquite cinzelados". (CH VoI. VIII, p. 501
CB)

Foi em casa de Rigou, em Os Camponeses, que pudemos registrar os elevados rodapés
de carvalho, que a italiana aplica nas paredes do aposento de uso pessoal: "No interior, a
sala, revestida de um rodapé de madeira, era forrada com velhas tapeçarias". (CH VoI. XIII,
p. 189 Camp)

Sob o Império, o menor Birotteau terá um lustre em sua sala de jantar, e, durante um
século, a posse de um salão, sempre fechado, será o orgulho das donas de casa que fazem jus
à sua condição.641

637 Boulle, ou melhor, Boule: André-Charles Boule (1642-1732), famoso marceneiro que se
especializou na combinação, em seus máveis, de madeiras de várias espécies e de incrustações de
metalS preclOsos.

638 A. Billy, op. cit., p. 327.
639 Ver pp. 560-561.
640 A. Billy, op. cit., p. 332.
641 P. Francastel, op. cit., p. 61.
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Ao esconder os aparatos das encenações e retirar o biombo, Carla modifica a sala da:
consultas, que, por fim, com a instalação de um lustre de porcelana retorcida, ao tet
transforma-se, realmente, num salão comme il jaut.

O apartamento de Augusto, no romance O Avesso da História Contemporânea, mostr
um semelhante, tanto no material quanto na ornamentação: "A maior das jardineira:
ocupava o centro do quarto, de onde descia de uma rosácea um lustre de porcelana floreada
(CH Vol. XI, p. 637 Ahc)

'f

Acenando-nos com um jardim, o penúltimo parágrafo cria a ilusão de uma libertaçã~

temporária desse exaustivo discurso de informação histórica, tão necessário, entretanto, a~

redescobrimento do romancista.
Flores, temo-las em profusão. Na cronologia, constituíram p(eciosas formas de baliza·

mento temporal. No estudo da paisagem, permitiram significativos paralelos com ambiêr:·
cias balzaquianas. No capítulo das comparações, elas denunciaram-lhe o estilo: Faltava,n
entanto, saber se possuíam uma linguagem, como Balzac quis atribuir-lhes em algumas de
suas obras.

Os crÍticos são concordes em dizer que foi, sem dúvida, de Bernardin de Saint-Pierre que
Balzac tomou a idéia de fazer Félix de Vandenesse, de O Lírio do Vale, expressar, e
eloqüentes bouquets, o amor do qual não tem o direito de falar. O pobre pária de La
Chaumiere Indíerme, no qual parece pensar, falando das "páginas escritas no oriente corr.
core,s embalsamadas", já o fizera antes dele.

As papoulas, que significam solidariedade ante a dor de alguém, ele acrescenta malme·
queres, depois uma flor de joulsapatte, que significa um amor humilde e infeliz. Na noite
seguinte, introduz uma tulipa, cujas flores vermelhas e miolo negro expressam o fogo de
que queima. No outro dia, completa-o com um botão de rosa com espinhos, símbolo dE
suas esperanças mescladas de receios. .

À página 51, vimos as balsaminas encantarem Monique, fazendo com que Florian as
deponha em suas mãos, em ramalhetes misturados de miosótis e ciclames. Sabemo-la grávida
de uma gestação delicada; em sua significação emblemática, as balsaminas constituem a
fragilidade, enquanto os miosótis falam de uma lembrança fiel, e o ciclame, da beleza.

Quando Florian, sopesando, por um lado, a voz de sua consciência e, por outro, os
inconvenientes de tomar a filha sob sua custódia, acaba por decidir abandonar a criança,
cedendo, assim, aos preconceitos sociais, podemos ler: "Com a ponta do dedo distraído,
acaricia o ramo de camélias ainda frescas, esquecido em mesa próxima". (p. 132)

Nessa flor se expressa o orgulho.
O buquê de capucines que, novamente, oferece à esposa para, assim, como diz o texto,

justificar sua ausência longa, traduz a indiferença, que fica bem caracterizada, se levarmos
em consideração as dimensões dessa ausência na subjetividade da personagem em conflito.
(p.177)

Retornando ao canteiro da "vila singela", nele conseguimos decifrar alguns símbolos
dessa mesma linguagem, as centáureas traduzindo"não ouso confessar meu amor", e as ipo-
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imos decifrar alguns símbolos
onfessar meu amor", e as ipo-

méias, "o desejo de agradar". As rosas e cravos, "ardor e amor", virão substituir, nos jarrões,
as sempre-vivas, "mágoas eternas", que anova paixão deveria dissipar.642

Deixamos para o final a citronela, por havermos encontrado um significado especial,
fugindo a essa linguagem romântica. Diz-nos Poueigh que, no Languedoc, la ver'veine, -la
verbena, lerbo-crousàdo, l'erbo-de-maraviho, servia às encantações.643 Bem situada pois ao
redor da casa da maga.

Nosso parágrafo final conclui estar Carla possuída pela bricabracomania. Ironicamente,
um termo, como, aliás, já víramos, tantas vezes aplicado a Balzac, supõe-se até mesmo criado
por ele, que, como nos diz Stefan 2weig, esquadrinhava lojas, a fim de descobrir um
Rembrandt que custasse sete francos ou um prato de Benevenuto Cellini a doze sous. Ele
próprio serviu-se da expressão em O Primo P07lS:

A bricabracomania faz furor em Petersburgo e, em conseqüência da coragem natural
desse povo, resultou que os mssos causaram tal majoração nos preços do artigo - diria
Rémonencq - que tornará as coleções impossíveis. (CH VoI. X, p. 680 PP)

Não menos de origem é a outra expressão empregada, 'luxo asiático'.
A restauração das Aigues, em Os Camponeses, provoca no narrador o seguinte comen

tário: "Tais magnificências, tão baratas, foram comentadas em todo o vale como a última
palavra em matéria de luxo asiático."(CH VoI. XllI, p. 150 Camp)

Em Beatriz, "A pequena cidade de Guérande foi então arrebatada por uma curiosidade
diabólica; não se falava senão do luxo asiático da Srta. des Touches". (CH VoI.llI, p. 225
B)

,~

)~ )~

Nosso próximo interior é a casa das Lajarrige, cuja primeira peça, o salão, decorado com
apurado requinte, é-nos, não obstante, apresentado como adornado "modestamente".

Reúnem-se na sala quase severa, forrada com valioso tapete de desenhos persas e
onde descansa antiga durindana sobre a chaminé. Na mesa central, profUsão de rosas
entre obranco eoquase rubro, afamosa Souvenir de Malmaison. Um cracháprende
papéis na pequenina mesa com pés de cabriolé, a um canto. No piano encapado em
seda, sobre álbuns de música, acomoda-se uma espiga de milho primorosamente
esculturada -lembrança daAmérica - cujos grãosparecem pepitas de sol cristalizado.

No descanso do instrumento aberto, Fanfan la Tulipe, manuscrita em pauta,faz
lembrar a canção popular:

Boira, qui voudra, larirette
Comme l'mari d'notre mere
Doit toujours s'app'ler papa..., que, de Paris alcança a alegria da província. Ao

chão, um vaso alto, contemporâneo de Luís XlV, acompanha certamente sucessos de

642 Nouveau Larou.ue Illustré, 1900, verbete«Fleurs".
643 J. Poueigh, op. cit., pp. 228-229.
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família. 644 A estante de carvalho, com entalhes e caneluras, pejada de volumes bem
dispostos, alinha injólios, encadernações em couro da Rússia, folhas periódicas
amarelecidas, destacando-se notícias grifadas do Constitutiorme4 a Gazette des
Tribunaux enúmeros da Revue Encyclopédique. Estendem-se dois metros de livros,
relacionando assuntos em torno dos Espíritos e dos problemas do magnetismo. (pp.
181/182)

Obviamente, um tapete persa é, em decoração, uma peça que Balzac não deixaria falta:
em seus ambientes. Já no seiscentista O Filho Maldito, o assoalho do castelo de Hérouvil1"
era "recoberto por um tapete da Pérsia, cuja riqueza atestava a galanteria do conde". (CE
VoI. XVI, p. 10 Fm)

Durante o Império, as armas constituíam uma indústria oficial. A manufatura de
Boutet, em Versalhes, teve de fornecer, de 1793 a 1818, uma quantidade enorme de armas
de honra, desde a armadura oferecida pelo Diretório ao príncipe da Paz, até espadas de
cerimônia dos grandes dignitários do Império. Boutet manteve a tradição dos cinzeladores
do Antigo Regime e tomava, habitualmente, de empréstimo suas formas e seus motivos
ao repertório neo-clássico. As mais belas eram aquelas que se inspiravam nas cimitarras
orientais ou espadas antigas, testemunha da dupla sedução exercida sobre o espírito do
mestre pelo oriente e por Roma.645

Como peça decorativa, a antiga durindana inscreve-se, portanto, numa tradição bastante
recente da moda. Essa palavra vem de durandal, e nomeia a espada de Roland; foi por
extensão que passou a designar toda espada de cavalheiro. Devemos lembrar que Mme.
Lajarrige era viúva de um oficial do exército, como se constata à página 190, o que permite
deduzir ter pertencido a arma a seu marido.

644 Encontramos na Edição Garnier, 1966, p. 11, primeiro capítulo do romance La RabouilleuJe,
uma nota de rodapé interessante para esclarecimento desse termo. Transcrevemo-la abaixo,
precedida da frase que a originou e a respectiva tradução, tal como aparece àpágina 15, do volume
VI, da Comédia Humana:

Le médecin, ravi de voir les choses succédant au delà de ses souhaits, puisque sa femme devenait seule
héritiere... (O médico, encantado por ver as coisas sucederem de maneira a ultrapassar seus
ardentes desejos, pois sua mulher ficava sendo a única herdeira...)

L'emploi de "succéder" au sens de "réussir", courant au XVIleme siecle, est devenu archaique au
XVIlTeme. Mais peut·être Balzac joue·t·il ici sur une autre acception du mot; il est aussitôt question
d'héritage.

O emprego de "suceder" no sentido de "ter sucesso", corrente no século XVII, tornou-se
arcaico, no XVIII. Mas, talvez Balzac jogue, aqui, com uma outra acepção do termo: é, antes,
uma questão de herança.

A partir daí, tomando a liberdade de retraduzir a frase original, poderíamos substituí-la por:
O médico, encantado por ver as coisas acarretarem uma sucessão acima de suas aspirações, pois

que sua mulher se tornava a única herdeira .
Resultando, na mediunidade: "um vaso [ ] acompanha certamente heranças de família" ...
Dessa forma, o esdrúxulo emprego do termo, no texto paranormal, adquire a mesma conotação

atribuída pelo comentário crítico a Balzac.
645 P. Francastel, op. cit., p. 77.
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Não conseguimos, na Comédia Humana, assinalar nada próximo de uma espada
servindo àdecoração. Nossos exemplos são da obra da juventude. EmJean Louis, "lI y a'vait
à la cheminée un maqnifiquepoignard turque dom Sa Hautessefit présem à un ambassateur
de la famille du marquis".646

Em L'lsraélite, a princesa Clotilde, na gruta do judeu Nephtali, aprecia Os objetos
decorativos: "Apres avoir admiré ce gracieux ensemble a'vec a'vidité, la princesse aperçut sur
une chaise un sable turc de Damas dom la poignée était enrichie depierreries; elle s'approche
et lit des5Hs: 'Nephtaly à Castriot'."647

Decorando a mesa central, deparamos com uma nova espécie de rosa, Souvenir de
Malmaison. Como o rosierJacqueminot, não a encontramos citada na Comédia Humana.
O mesmo catálogo de que já nos servíramos, o Le No'veau Jardinier, informa tratar-se de
uma roseira permanentemente floúda, com botões perfeitos, flores muito grandes e cheias,
branco encarnado no centro. (p. 852)

A enteada de Balzac, Ana, em carta àmãe, de 5 de maio de 1848, menciona um presente
comprado para o casal, "soberbo trabalho, as Liliacées, o qual vai completar para meus pais
toda a obra de Redouté, pois vocês já possuem as rosas e a Malmaison, e lembro-me de que
desejavam as Liliacées."648

Depois da descoberta da tela de Potter, são, agora, dois, no romance, os souvenirs da
Malmaison.

Quando tivemos de falar sobre a malaquita, citamos pesos de papéis desse material, em
casa de Cesar Birotteau. Esses objetos também se encontram no gabinete da srta. des
Touches, em Beatriz (CH VoI. UI, p. 229 B). Aqui, o crachá prendendo papéis está sobre
uma mesa com pés de cabriolé,

O palacete Soudry, em Os Camponeses, possui um salão "cheio de móveis de madeira
dourada com pés de corça". (CH VoI. XIII, p. 208 Camp)

Em O Avesso da História Comemporânea, "a Sra. de La Chanterie tinha junto dela uma
velha mesa, de pés de gazela, em cima da qual estavam seus novelos de lã, num cesto de
vime". (CH VoI. XI, p. 515 Ahc)

No mesmo romance, em um outro exemplo, podemos sentir ainda a preocupação do
romancista com esse detalhe. No gabinete de Halpersohn, veremos o próprio tomando uma
xícara de chocolate "sobre uma pequena mesa de pé-de-galo". (CH VoI. XI, p. 666 Ahc)

O móvel pouco usual é o piano. Burnand, falando da novidade do instrumento, diz-nos
que não havia jovem à época que não desejasse ter o seu e não considerasse caçarola fora de
uso o velho cravo que embalara o sonho de sua mãe ou seus avós.649 /

De fato, o piano (o pianoforte, como se dizia) é ainda um instrumento de luxo. Erard
assinou os que ornam os apartamentos das Tulherias, de Saint-Cloud, de Compiegnes. Pleyel

646 Havia na lareira um magnífico punhal turco de que Sua Alteza fez presente a um embaixador
da fanlília do marquês. (p. 185)

647 Depois de admirar esse gracioso conjunto com avidez, a princesa percebeu sobre uma cadeira
um sabre turco de Damasco, cujo punho era guarnecido de pecirarias. Ela se aproxima e lê acima:
"Nephtaly à Castriot". (p. 307)

648 Pierre-Joseph Redouté (1759/1840), o Raphael desfleurs. La Malmaison deve ser entendido: "O
Jardim da Malmaison". Année balzacienne, 1966, p. 254.

649 R. Burnand, op. cit., p. 104.



504 Osmar Ramos Filho O Avesso

trabalha, com exclusividade, para o faubourg Saint Germain e a alta burguesia. Esse austríac
sentimental veio instalar-se em Paris, sob o Império, contando mais com suas vinte e no -=
sinfonias e cinqüenta e um quartetos para corda do que com a fábrica de pianos, que e::
explora em suas horas vagas.

Por essa época (e aqui nos referimos à nossa cronologia, 1825), o piano vertical ain~
não existia, só seria inventado por Roller e Blanchet em 1830. Em sua forma, portanto, ::
piano contemporâneo ainda lembra o cravo. Quando aberto, como logo adiante nos desigL.
o texto, não poderia comportar uma capa em seda, como, àprimeira leitura, parece sugerid
mas teria espaço suficiente para os álbuns de música em suas laterais, o que é válido para c:
três modelos em voga na manufatura da época, o Pleyel, o Érard e o Pape. A capa em sed~
no nosso entender, deveria servir de escrínio à espiga de milho esculturada e o ver ::
"encapado" estaria concordando com o masculino francês épi (espiga). Resumindo,
correção consistiria em colocar uma vírgula após a palavra piano, levar o tempo do ver ::
"encapado" para o feminino" encapada", resultando: "No piano, encapada em seda, sobr=
álbuns de música, acomoda-se uma espiga de milho primorosamente esculturada -lembrar:·
ça da América -, cujos grãos parecem pepitas de sol cristalizado". (p. 181)

O motivo da escultura, Balzac irá fundi-lo em um berloque na corrente do relógio d:
Baudoyer, personagem de Os Funcionários: "A corrente do relógio era enfeitada com UI:.

molho enorme de berloques entre os quais conservava, em 1824, os grãos da Améric
segundo a moda do ano VII". (CH VaI. XI, p. 127 Func.)

A estante de carvalho poderia levar-nos a pensar numa biblioteca; entretanto, estabelt·
ceram-se nuances entre esse móvel, parecendo, simplesmente, destinado a jornais e revistas
e a biblioteca propriamente dita, constituída pelo chefe da família e que será apresentada a~

casal Barrasquié, à página 191.
Na estante, alinham·se, em primeiro lugar, os "in-fólios". Para o editor que foi Balzac

esse é um termo latino corrente na profissão, e que ele insere em nosso domínio vocabular
ao transportá-lo para sua obra'.

Em Seráfita, "o senhor Becker lia um in-fólio colocado sobre outros livros como sobr=
uma estante". (CH VaI. XVII, p. 136 Ser)

Interrompendo Vignon, em Ilusões Perdidas, Blondet exclama: - "O jornal é o pov
in-fólio". (CH VoI. VII, p. 246 IP)

Vêm, a seguir, as encadernações em couro da Rússia. Preparado com o sândalo odorante
esse couro adquiriu qualidades preciosas. Infenso à umidade, era inatacável pelos vermes
enquanto persistia o odor. Servia, sobretudo, para a encadernação de raridades biblio
gráficas.

Em Eugênia Grandet, Balzac exalta-o numa metáfora: "Após ter tirado as luvas.
[Grandet] esfregou as mãos de modo a arrancar a pele se a epiderme não fosse curtida come
couro da Rússia, salvo o odor de incenso". (CH VoI. V, p. 273 Eg)

Balzac conhecia bem aquilo sobre que falava. Sabedor disso, o autor procura equiparar·
se-lhe com informações, muitas vezes, aparentemente, anódinas, correspondendo, entretan·
to, a uma exatidão histórica comprováveI. É o caso das folhas periódicas amarelecidas, que.
a uma leitura ligeira, somos induzidos a considerar desbotadas pelo tempo. Era, de fato, a
cor que apresentava à época o papel utilizado nos periódicos. Essa informação foi-nos
passada por Burnand, ao comentar o alto preço de uma assinatura, oitenta francos por ano.
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em média, correspondendo a setecentos em dinheiro atual, pelo "prazer de receber todas as
manhãs quatro pequenas folhas de papel amarelado, impressas em caracteres cinza" .650

Os periódicos expostos na estante, em sua ordem de apresentação, são os mais freqüen
temente citados na 'Comédia'. O Le Constitutiormel, órgão do liberalismo anticlerical,
fundado durante os Cem Dias, em 1815, era de tendências bonapartistas e suas campanhas
contra os Bourbons prepararam a revolução de julho de 1830.

À casa de Ida Gruget, em Ferragus, verdadeiro "cafarnaum" parisiense, "não faltavam
nem mesmo alguns números do Constitutiormel." (CH Vol. VIII, p. 94 Fer)

Mas um grande elogio a esse jornal pareceu-nos ser o do coronel Chabert que, mesmo
desistindo de todos os seus direitos, não dispensa sua leitura habitual: "Estou estragado como
um canhão refugado; não preciso mais do que um pouco de fumo e do Constitutiormel."
(CH VoI. IV, p. 283 Cor)

La Gazette des Tribunnaux reproduzia as sessões dos tribunais e forneceu mais de um
assunto aos romancistas. O mais famoso de todos foi o de O Verrrielho e o Negro, de
Stendhal, cujos dados essenciais são os de um crime que f~z sensação na época. Balzac, apesar
de citá-lo algumas vezes, quase sempre o faz criticando. E o que acontece, por exemplo, em
A Musa do Departamento:

- Meu Deus! - exclamou o procurador do rei. - De cada "dez ou doze crimes
brilhantes" que se cometem por ano na França, a metade se reveste de circunstâncias tão
extraordinárias como as de suas narrativas e muitas vezes as ultrapassam em romanesco.
Essa verdade, aliás, écomprovada pela publicação da Gazette des Tribunaux, que é, a meu
ver, um dos maiores abusos da imprensa. Esse jornal, que data apenas de 1826 ou 1827,
não existia, portanto, por ocasião do meu início na carreira do ministério público e os
detalhes do crime de que lhes vou falar não foram conhecidos além do departamento onde
foi perpetrado. (CH VaI. VI, p. 344 MP)

As informações relativas à data de fundação do jornal, contradizem, aparentemente, a
nossa cronologia, ·que marca o final do ano de 1825, outubro ou novembro. Essa contradição
dissipa-se, entretanto, através de dados coligidos na 'Enciclopédia', quando ficamos sabendo
que esse título serviu a várias resenhas do mesmo gênero, notadamente a dois jornais
fundados, um em 1774, e outro em 1793.651 A Revista Enciclopédica, que vem logo a seguir,
também uma resenha literária e científica, foi publicada em Paris de 1819 a 1833, portanto
condizendo com a nossa datação.652

,~

)'1" )t-

650 Idem,p.190.
651 Em La Rabouilleuse, Balzac cita dois jornais: o do Cher, em Bourges, e o do jndre, em

Châteauroux; e em uma nota de rodapé, o comentarista crítico confirma sua exist&ncia, mas
talvez só após o ano de 1830, pretendendo, aSsim, configurar uma possível impropriedade
cronológica. (Garnier, La Rabouilleuse, p. 374)

652 Revista Enciclopédica: redigida, entre outros, por Àndrieux e Philarete Chasles. GDUL XIX
S.1866/76.
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"Mme. Coralie, para deixar os visitantes àvontade, convida-os ao belo pátio ajardinado
aos fundos da residência". (p. 182)

Como no solar Barrasquié, também esse jardim é ornado com uma estatuária: "A senhora
aponta as fauces do leão de granito, a vomitar um jorro dágua na concha posta na relva
florida". (p. 182)

Descrevendo-nos a casa de João Batista Molineux, proprietário do apartamento vizinho,
de 'Cesar Birotteau', diz-nos Balzac:

Essa construção claustral, com arcadas e galerias interiores, erguida em pedra de
cantaria, ornada duma fonte ao fundo, uma fonte sedenta que abre sua boca de leão menos
para dar água do que para pedi-la a todos os transeuntes, foi, sem dúvida, inventada para
dotar o bairro de São Dinis duma espécie de Palais Royal. (CH VoI. VIII, p. 394 CB)

Já dissemos, anteriormente, através de Francastel, que, no início do Império, é o
vermelho a cor predominante. A casa das Lajarrige afigura-se-nos ainda dentro desse gosto:
"Volvendo ao interior, agrupam-se numa sala apainelada de charão vermelho para inter
câmbio com o invisível e a que o casal assiste sem surpresas". (p. 182)

Tem essa cor o salão de Sílvia Rogron, em Pierrete, romance que transcorre em 1827,
portanto dois anos após a data do capítulo:

- Quanto ao salão, édum belo vermelho, overmelho da Srta. Sílviaquando se enfurece
por perder uma ninharia.

- Vermelho-Sílvia - disse o presidente, cuja expressão permaneceu no vocabulário de
Provins. (CH VoI. V, p. 396 P)

o lustroso verniz de laca que constitui o charão recobre um gabinete em casa da srta.
Cormon, em A Solteirona: "O Sr. Choisnel, o Procurador do rei e duas senhoras foram
jogar um gamão no gabinete de charão vermelho". (CH Vol. VI, p. 501 Solt.)

Finalmente, ir~mos conhecer, à página 191, a biblioteca já mencionada, deixada por
Conrad Lajarrige. E de se estranhar que o autor, sempre tão minucioso, não haja feito, como
de hábito - e o fez relativamente àestante de carvalho - menção àmadeira de sua fabricação.
Por essa época, a biblioteca era o único móvel que se podia fechar, compondo com a
escrivaninha um conjunto verdadeiro. Era bem recente. O século XVIII vulgarizou o gosto
dos livros. O Diretório e o Império divulgaram o uso da biblioteca independente, destacada
da parede, considerada móvel portátil.

Podemos aventar a hipótese de que não se trate de um lapso, mas, sim, da intenção de
destacar menos o aspecto material que o conteúdo, ensejando assim a introdução, no cenário,
de uma biblioteca especializada em livros de metafísica, que a Balzac lembraria aquela de
sua própria mãe.

A atmosfera do lar do romancista era nitidamente anticristã, ainda que se falasse muito
de religião, do ponto de vista racionalista. Curiosa que era, Madame Balzac gostava de
discutir o assunto. Sua correspondência no-lo testemunha. Satisfazia plenamente suas
crenças no ensino esotérico das seitas que pululavam então: swedenborguianos, martinis
tas, mesmerianos. Elaentregava-se apaixonadamente ao magnetismo, às práticas ocultistas.
Sua biblioteca era abundantemente provida de todos os autores iluministas. Swedenborg,
Saint-Martin "o Filósofo desconhecido" na prateleira mais próxima. Cedo, ela coloca esses
l1ltimos entre as mãos de Honoré cuja curiosidade despertava. Sua imaginação se abala; o
adolescente deleita-se com as representações paradisíacas: esplendor e vontade. Essa
iniciação repercutirá em toda sua obra, desde a idade dos dezessete anos; para responder
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a uma espécie de apelo nústico, ele compõe um poema em prosa ritmada: Falthume, do
qual dirá mais tarde a Madame Hamka que era o "balbuciar", o "manuscritO da infância" ,
um "esboço" do grande quadro que deveria ser Seráfita. Cada novo emaio, o segundo
Falthume (1820), Le Centenaire (1822), o Traité de la Priere (1824), atestam uma perseve
rante atividade na elaboração de um ideal religioso, à base do iluminismo martinista.653

A personalidade de Madame Balzac projeta luzes sobre a gênese de vários caracteres e
situações da 'Comédia', o que nos permite, sem estranheza, considerar algumas personagens
do romance beneficiárias dessa projeção. Padre Mareei, Constance e Monique ilustram-nos
suficientemente; mas Madame Lajarrige, "profundamente instruída nos fatos do magnetis
mo e das manifestações espirituais" (p. 192), é quem talvez melhor se identifique àquelas
ongens.

Examinemos, pois, sua biblioteca. Swedenborg é, também ali, a estante mais próxima,
apresentado em um volume azul, discriminando um título: A rearla Coelestia. O significado
da cor do volume é-nos esclarecido em Melmot/; Apaziguado. "Com os diabos! se a gente
pudesse vender a alma ao diabo!

Mas não há nem Deus nem Diabo, tudo isso é besteira, que só se vê nos livros azuis e
nas mulheres velhas". (CH VoI. XV, p. 304 Mel)

Em nota de rodapé, ficamos sabendo que esses livros continham narrativas fabulosas,
contos de fadas.

Essa informação algo limitada pode ser complementada com outro dado, que recolhemos
na obra de Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, Village Occitan de 1294 a 1324, à página
353: os"pequenos livros azuis", por volta de 1700, serão também uma mistura de calendário,
almanaque e religião...

"Noutro encontro, a Sra. Lajarrige oferece ao clínico e à esposa velhos números dos
Arquivos deMagnetismo Animal, do Barão d'Henin de Cuvillers e do L'Hermes que estuda
o mesmo tema". (p. 191)

O magnetismo animal que, desde 1820, representa um papel tão grande na literatura,
apaixoriava Balzac particularmente e explicava-lhe todos os fenômenos psíquicos.

Em A Pele de Onagro, Seráfita, Luís Lambert, a Vontade é designada como uma força
semelhante ao vapor, "como um fluido que pode mudar a seu bel-prazer até mesmo as leis
imutáveis da natureza". Portanto, estamos bem próximos do espiritismo.

Publicados entre 1820 e 1823, os Arquivos do Magnetismo Animal, em 1825, justificam
inteiramente o adjetivo "velhos números". Já quanto ao L'Hermes e o O Propagador do
Magnetismo Animal, não nos foi possível qualquer informação a respeito.

'f

)'1" )~

Brunetiere objetou a Balzac, a propósito dessas suas extensas descrições de casas e de
ambientes, que as relações entre o habitante e sua moradia eram muito menos Íntimas do

653 Ph. Bertault, op. cit., pp. 20-21.
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que ele supunha, e podiam ser decorrências casuais da época, da moda, etc. Ele mesm:
observa, porém, que isso não diminui nem o valor histórico, nem o artÍstico daquelA
descriçães.654

Mesmo que não tivessem utilidade alguma, mesmo que lá estivessem sem outro objetiv.::
que o de lá estarem, todos esses pormenores seriam ainda preciosos, pois são eles que dão
fisionomia dos homens e das coisas esse acento de personalidade, que se procuraria em vã:
nos romances anteriores aos de Balzac" .

654 Brunetiere, Honoré de Balzac, Ed. Calmann Lévy, 1906, p.133.
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XIII - TRANSPORTES

Tomando de empréstimo às nossas personagens as diferentes conduções de época de que
se utilizam em seus deslocamentos, deixamo-nos transportar ao longo de todo o enredo sem,
de imediato, nos darmos conta das inumeráveis e detalhadas informações correlatas, desde
a espécie dos veículos, a indumentária adequada, os cocheiros, cavalos, arreatas, passando
pelas estrebarias, postos de muda e chegando até aos albergues. Resolvemos, então, dedicar
ao assunto, sob o genérico tÍtulo "Transportes", todo um capítulo.

Éfácil assinalar o grau de impregnação de um modismo pela presença, na linguagem, de
expressões figuradas a ele concernentes. Em nosso século do automóvel, a própria gíria
contemporânea ilustra-o com bastante propriedade. A juventude diz, para ir embora, "vou
puxar o meu carro" e, para demonstrar que se está cansado, "falta gasolina". Fulano está
com "um caminhão" de problemas; alguém "buzinou" esse segredo no ouvido de fulana ...
Na psicografia, percebemos, ao longo dos textos, configurar-s~um palavreado equivalente.
Renet "sente~se acidentado pelo carro da vida". (p. 308) A página 55, "galopa-lhe o
pensamento". Rossellane, comparando-o a um cavalo, em um momento de mágoa: "Ele
próprio escarvará os caminhos percorridos e cuspirá sobre meu rosto a saliva da condena
ção!". (p. 292) Agora, umflash da cena de linchamento de Jules, à página 59: "Açoites verbais
cortam-lhe os tímpanos". Ainda na mesma cena, pode ser visto "Um executante da justiça
popular com fisionomia de cocheiro". (p. 65) O repertório ambulante de todas as novidades
da cidade, Francine Lucaste, trombeteia dramas alheios, à página 86. E, à página 146,
Rossellane exibe ao pai as mãos calejadas: "Mãos, ou cascos de animal?"

Apesar de se localizar na província o cenário do romance, não deve causar estranheza a
profusão de referências aos meios de transporte, pois Carcassone contava, já no início do
século XIX, com 20.000 habitantes, ainda que, então, pouco se viajasse.

As primeiras viaturas que rodam nos textos aparecem numa visão panorâmica da cidade,
àpágina 22: "Aviva-se a paisagem ao sacolejar de caleches na irregularidade do calçamento".

Do tcheco kalesche, o 'Petit Robert' registra seu aparecimento em 1646. Em Um Caso
Tenebroso, cuja ação se passa de 1803 a 1806, Balzac denuncia a defasagem desse modelo,
através da hilaridade que provoca com o seu aparecimento, numa visita que o marquês de
Chargeboeuf faz àpropriedade de Cinq-Cygne:

[...] chegou de sua fazenda [...] numa espécie de caleça que naquele tempo chamavam
por troça de traquitana. Quando aquele carro esquisito enveredou pela estreita calçada, os
habitantes do castelo, que estavam almoçando, sofreram um ataque de riso: ao reconhe
cerem, porém, a cabeça calva do ancião que saiu de entre as coninas de couro da berlinda,
o Sr. de Hauteserre disse-lhe o nome e todos se ergueranl da cadeirapara irem ao encontro
do chefe da casa de Chargeboeuf. (CH VoI. XII, p. 126 Ctn)

509
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Cognominando-a de "berlinda", Balzac dá-nos uma outra indicação de um veículo,
igualmente de época, que irá surgir em nosso texto à página 52: "Cruza-lhes o caminho
berlinda pejada de escudos."

Surgida no começo do século XVIII, essa viatura será também criticada, em Um
Conchego de Solteirão: "Flora e Rouget compraram uma horrível berlinda de vidraças que
não funcionavam e cortinas de couro rachado, velha de vinte e dois anos e nove campa
nhas" ... (CH VaI. VI, p. 157 Cs)

Uma viatura velha de vinte e dois anos, num romance cuja ação se passa entre 1815 e
1839, pode, perfeitamente, ser ostentada num desfile pelas ruas de Carcassone, em 1800,
como está ocorrendo na cena da festa da Ressurreição.

Um landô aguarda o casal para um passeio na cidade, à página 31. O 'Larousse' nô-Io
define, informando-nos ter quatro rodas e capô dobrável. E o texto comporta com fidelidade
essa definição: "De fora da Porta Narbonnaise, por onde, horas antes, tinham alcançado os
passeios da Cité, vêem o gracioso landô de portas amplas e tejadilho descoberto" ...

Consignado pelo 'Petit Robert' como termo surgido em 1814, registra-se aqui uma
improRfiedade em relação à nossa cronologia, uma vez que, nessa cena, ainda estamos em
1800. A página 67, na continuação da mesma cena, o veículo é duas vezes designado
simplesmente como "carruagem", quando avança lentamente ou é detido para a descida de
Monique. Já em cena diversa, distanciada cronologicamente de cinco anos, aparecem, à
página 82, "landôs e caleches" que já não se enfileiram ao longo dos gradis, numa generali
zação, parecendo traduzir a característica comum aos veículos contemporâneos, o toldo
escamoteáveI.

De qualquer forma, estranhamos esse"cochilo", porquanto, em tudo o mais ,a cronologia
adaptou-se, sem qualquer conflito, a todas as exigências a que a submetemos. E o caso, por
exemplo, do cabriolé, incluído entre os 'velocíferes, veículos leves e rápidos, lançados no
começo de 1804, e que irá surgir no capítulo XVIII, à página 90, utilizado por Florian em
15 de abril de 1805 (25 germinaI ano XIII): "Ausenta-se o casal, varando a diafaneidade dos
véus da cerração, no leve cabriolé de vime e encostos desbotados, que Florian utiliza para
atender à clientela nas visitas domiciliares".

A especifiéação do uso desse tipo de veículo para atendimento médico domiciliar, vista
na frase acima, reflete um costume ao qual Balzac se refere, em pelo menos dois de seus
romances, Pierrette e O Primo ParIS.

Em Pierrette, o sr. Martener, "um médico obrigado a possuir um cabriolé e a usá-lo".
(CH VaI. V, p. 370 P)

Em O Primo Pons, um aforismo: "Na medicina, o cabriolé é mais necessário do que a
sabedoria" .

Com habilidade considerável, o romancista oferece-nos outra superfície para a leitura
do tempo, quando o inscreve na usura do objeto, o que vem aumentar o índice de precisão
com que procuramos sondar a correta utilização histórica desse objeto em conformidade
com as datas do romance. Na oportunidade, esse recurso ilustra-se através dos encostos
desbotados. No capítulo XXX, quando vinte anos são decorridos, o veículo é adjetivado,
mais um expediente: "pai e filho, seguidos pela atenção de Monique àsacada, saem na antiga
viatura da casa" ... (p. 138)

Com procedimento semelhante, ele especifica-nos, igualmente, o modelo de transporte.
Em se tratando de cabriolé, há que se fazer uma distinção entre o inglês e o francês. Enquanto
a boléia do primeiro se situa ao alto e sem resguardo na parte posterior, no segundo, os
passageiros vêm-se forçados a viajar ao lado do condutor.
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O romancista atribuindo àpersonagem prefer&ncia pelo primeiro modelo, começa, aqui,
a fazer concessão à anglomania de Balzac; é o que se deduz das frases de páginas 90 e 94,
respectivamente: "Na boléia sem resguardo, o cocheiro abotoa o redingote". "Lá fora,
acomoda-se o boleeiro no cabriolé", porquanto o casal já havia saltado, e encontra-se dentro
da casa.

Interpretamos esse gesto do cocheiro como uma liberdade que ele se permitiu, enquanto
aguardava os patrões, longe de sua vista e ocupando o seu lugar, ao invés de retornar ao
desconforto da boléia.

Justificaremos, com dois exemplos da 'Comédia', o emprego do material vime na
construção do veículo: Ágata e ,seu filho José Brideau, de Um Conchego de Solteirão,
retornam da província a Paris: "As onze horas da noite, os dois parisienses, metidos num
cabriolé de vime puxado porum cavalo e conduzido por um postilhão, deixaram Issoudun".
(CH Vol. VI, p. 171 Cs)

O outro exemplo é de A Mulher Abandonada: "Suas mulheres são orgulhosas e tomam
os ares da corte nos seus cabriolés de vime" ... (CH Vol. I1I, p. 53 Ma)

'r
)r- *

Próximo do cabriolé,' pela sua leveza, e surgido no século XVIII, é o faetonte, que, à
página 94, estaciona logo atrás dessa carruagem.

Balzac precisa-nos essa contemporaneidade, inserindo-o em sua pequena novela Sarra
sine, ambientada no ano de 1758: "Sarrasine teve a felicidade de acompanhar a Zambinella
num faetonte". (CH Vol. IX, p. 580 S)

Até mais ou menos 1825, não é mais fácil a um burguês ir de um ponto a outro de
Paris que no tempo do bom rei Henri. As ruas não são nem mais largas, nem tão melhor
pavimentadas, nem mais profusamente iluminadas, nem mais freqüentemente varridas.
O francês médio, e, sobretudo, afrancesa, acha-se mesmo, a esse respeito, mais mal servido
que no século precedente, pois que as liteiras desapareceram e as mulheres distintas, de
ora em diante, seguem a pé. Até mais ou menos 1820, fora alguns cabriolés de aluguel,
fiacres rangentes cujos cavalos trotam com extrema lentidão, nada se oferece, nas cidades,
à fadiga ou à pressa dos infortunados que não têm carro na cocheira e cavalos nas
cavalariças.

Em 1825, tudo mudou: um milagre aconteceu, vindo de uma província distante. Em
Nantes, um obscuro comerciante observou que o sistema dos transportes coletivos nas
estradas podia facilmente ser empregado nas ruas, e que, religando regularmente entre si
certos pontos das grandes cidades, prestar-se-ia serviço aos citadinos. Somos bastante
ingratos. Ninguém pensa, hoje, nesse bom Monsieur Omnes, que tinha espírito empreen
dedor e gostava de homônimos; chamou suas viaturas de "omnibus", pela ingênua
lembrança de seu próprio nome. Ele, aliás, abriu falência, e, no entanto, seus veículos
estavam bem atrelados, atrativamente decorados e munidos de uma engenhosa reunião de
buzinas, trombetas e címbalos automáticos, acionada pelo pé do condutor, e que arrastava
atrás dos carros uma multidão de moleques entusiastas.

A idéia de Monsieur Omnes foi reaproveitadaum ano mais tarde em Paris, a princípio
timidamente, e, depois, ante o sucesso obtido, em maior escala. O bom resultado, bem
entendido, deu origem à concorrência. Ao lado da Companhia dos ônibus, outras
sociedades foram criadas. Após 1830, melhor sucedidos eram os que tivessem as viaturas
mais bonitas, as almofadas mais macias, os cavalos melhor arreados, coroados das plumas
mais sedutoras. As companhias ostentavam nomes atraentes, próprios para seduzir o
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público. Os legitimistas utilizarão as Béarnaises; os que se entusiasmam com as vit6rias da
Argélia preferirão as Constantines; as Citadines terão a preferência dos sedentários. Como
resistir, quando se está com pressa, ao convite amável das Gazelles, das Diligentes, das
Hirondelles?

E, se se busca, numa viagem de ônibus, alguma aventurasentimental, eis as Parisiennes,
as Dames blanches, as Favorites e as Dames reúnies.655

No·capítulo XLVIII do romance, intitulado "Os Viajantes", quando, pela cronologia,
estamos em junho de 1827, grafa o autor, à página 220: "Pela estrada ondulante, a dame
blanche, diligência de dois compartimentos, roda na direção de Paris".

Na mesma página, mais abaixo, ele esclarece-nos que: "Propusera Florian à esposa uma
viagem de recreio, análoga às que haviam feito, nos primeiros tempos de suas núpcias".

Ou seja, uma segunda lua-de-mel, o que vem conferir à escolha desse tipo de veículo o
mesmo colorido romântico que lhe atribui Burnand.

Dame-blanche

Na seqüência da informação, um outro dado vem mostrar-nos que uma viagem de
Carcassone a Paris, por essa época, era extremamente longa: "Dois dias de marcha no rumo
da capital", especifica-nos o romance à página 221.

Para o confirmarmos, tomamos como paralelo uma avaliação de Jean Robiquet, feita
com relação a Rouen, distante sete horas de Paris.656 Estando Rouen a 123.km e 7 h de
viagem de Paris, Carcassone, por sua vez, a 774 km, demandaria 44h de viagem, ou seja,
aproximadamente 2 dias, como nos diz o texto.

Dada essa distância, as diligências

comportavam numerosas e incríveis pequenas comodidades, travesseiros, almofadas,
braçadeiras para se segurar em equilíbrio, tamboretes para estender as pernas, espelhos,
pequenas mesas, gavetas, armários estreitos, esconderijos onde se podia dissimular frascos
ou livros. O proprietário, em sua dormeuse, vê dançar diante de si a garupa dos cavalos.
O cocheiro está em cima, o doméstico atrás, abrigado como pode, desconfortavelmente.
Quanto às bagagens, estão sobre o teto, no tejadilho (vache).

655 R. Burnand, op. cit., pp. 116-117.
656 J. Robiquet, op. cit., p. 96.
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É nessa equipagem, "numa larga, grande, e bela Dormeuse", que Chateaubriand, em
1832, parte para Veneza.657

Evidencia-se, mais uma vez, o oportuno senso de contemporaneidade do autor, intro
duzindo-a no enredo no ano de 1826: (Florian) "Contempla a via pública por onde roda
qual sombra na sombra, a Dormeuse, a bela viatura de viagem noturna que seguirá pelos
caminhos distantes da planície, em direção de Quillan e Toulouse". (p. 203)

Dormeuse de voyage (1830)

A bagagem, indissociável dos viajantes, aparece referendada aos personagens Renet e
Rossellane, em dois textos que se contradizem, como veremos:

"DA CASA junto à ponte, Rossellane, acompanhada de Margot e volumosa bagagem,
alcança o albergue onde esperará por Renet". (p. 282)

A 'volumosa bagagem' de que nos dá conta o narrador está em desacordo com a resposta
da moça à pergunta de Renet, à página 274, quando estão planejando a fuga:

- "Mas e a bagagem?
- "É pequena. Minha mãe e eu podemos aguardar-te no 'Éperon', aquela estalagem do

port;0' Conheces?"
A página 283, confirma-se o excesso de bagagem, na frase: "No aposento discreto em

que se amontoam as malas, passa a estranhar-se".
Ela, que mentia habitualmente, certamente o enganara para não causar obstáculos, para

que Renet não encontrasse "meios de furtar-se". (p. 273)
Ainda que aprestada à última hora, vemos, pela descrição, que a bagagem de Renet é

também volumosa. A página 288, dá-nos alguns indícios:

Afoitamente aprontara a bagagem, revirando gavetas, vasculhando cômodas,
descerrando armários. Valendo-se das escadas vazias, momentos antes de Palome,
esgueirara·se carregando pertences e valores emalados, conciliando aprudência com
a impaciência.

Mesmo através de um discurso de Rossellane àpágina 294, pode-se medir a extensão dos
objetos que deveriam ser transportados: "Igualmente interessada em ocultar os pensamen-

657 Robert Burnand, op. cit., pp. 119-120.
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tos, faz-lhe perguntas ociosas sobre peças de roupa, acessórios, dinheiro e bagagens alinhan
do vagas interrogações".

Contudo, são os volumes em que ela tropeça que melhor denunciam esse montante:
"ATÔNITO, Renet não pode opor-se, de leve, aos rápidos movimentos da fuga louca,
inesperada, e nem tampouco assiste quando a jovem tropeça nos volumes da bagagem,
deixados momentaneamente, junto ao patamar". (p. 297)

E o maior interesse que essas informações nos trazem está em sua precisão histórica.

Como Cesar, outrora, levava consigo sua sorte ou, pelo menos, seu destino, nossos
avós não se deslocavam sem carregar tudo de que poderiam necessitar tão longe de suas
casas, seus armários e seus fornecedores. Como imaginar que se poderia alvejar sua roupa
no trajeto, ir a um barbeiro, achar fora de casa recursos, uma ajuda doméstica, socorros
urgentes, uma opinião médica? °melhor é transportar tudo consigo, seus confortos e
hábitos, e só recorrer aos outros em casos extremos.

São estojos comportando um número espantoso de coisas, malas sólidas para resistirem
aos embates, bolsas enormes de feitios variados, estourando de cheias, rolos de roupas,
embalagens de chapéus, pacotes amarrados com grossos nós em torno dos objetos menos
vulneráveis.

Juntemos tudo isso, e imaginemos a marcha, em direção ao pátio das diligências, do
burguês que parte em viagem, precedido de algumas carroças, carregando o edifício
trêmulo de suas bagagens.658

'f
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Outra cena de rua que nos propicia a identificação de mais alguns veículos é a da página
204, quando Renet e Constance vão se despedir numa pracinha: "nas ruas, raras caleças,
carriolas e churriões seguem arrastadamente".

As caleças já são nossas conhecidas. Dotadas de quatro rodas e uma carroceria servindo
para o transporte de fardos, seguem-se as carriolas. Os churriões são o que os franceses
chamavam charàbane, para o transporte de pessoas, uma espécie de bonde primitivo, aberto
de todos os lados ou fechado apenas por cortinas.

Balzac dá-nos uma idéia de suas capacidades, em Um Conchego de Solteirão, quando nos
descreve a chegada a Vatan de oitenta herdeiros: "de Saint-Florent, de Vierzon e das
redondezas, todos de luto fechado, mas, muito alegres, uns com as esposas, as viúvas com
os filhos, os filhos com os pais, em carriola, em cabriolé de vime ou em velhas carroças."
(CH VaI. VI, pp. 98/99 Cs)

'f
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658 Idem, p. 167.
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Além das metáforas, outra maneira indireta de inscrever nos textos os transportes de
época são os sinais que os evocam, como, por exemplo, o da página 91: "Atingem o carreiro
umbroso [...] recortado pelos duplos rastos das carruagens."

A estrada, que, por si mesma, já constitui um elemento evocador, é quase sempre a
escolha privilegiada para essa simbolização, seja pelos rastos, seja pela sua qualificação, ou,
ainda, pelo mau estado ou as melhorias efetuadas.

"Os franceses descobriram recentemente um meio de arrecadar o dinheiro necessário à
reparação das estradas; colocam, a distâncias irregulares, barreiras que não se pode transpor
sem pagar um direito de 18 a 20 SOUS."659

No romance, serão mencionadas, à página 221: "Nas últimas horas da viagem, próximos
às barreiras de Paris, os excursionistas conversam, não obstante a fadiga".

Temos também uma referência, no que diz respeito à qualificação das vias públicas,
quando Rossellane galopa pelo caminho que, para conduzir ao manoir dos Barrasquié, se
afasta da estrada real. (p. 235) Esta, na época, constituía a principal via de comunicação, e
pertencia ao Estado, a quem cabia mantê-la. Cruzamo-la, com freqüência, toda vez que
acompanhamos excursões na 'Comédia'. O romancista utiliza-a mesmo em sentido meta
fórico, como é o caso de um exemplo que encontramos em O Avesso da História Contem
porânea: "Era deixar a grande estrada real do mundo e entrar num caminho desconhecido;
mas para onde levaria esse caminho?" (CH Vol. XI, p. 523 Ahc)

Pelo luxo das carruagens, das equipagens, media-se a fortuna e a elegância. Se era
possível ludibriar apercepção social em outros domínios, deslumbrar por falsas aparências,
usar da gama inextinguível dos subterfúgios, se se podia fazer passar por ouro o ouropel
e o falso por verdadeiro, era, porém, inteiramente impossível enganar quanto a uma
carruagem, que comportava elementos simples e facilmente verificáveis; nem quanto aos
cavalos, que, se mal nutridos, jamais teriam opêlo luzidio e o pone trotante necessários.66o

Num enredo que enfatiza tão de perto o poder, aliás ambíguo, do dinheiro, não poderiam
faltar esses sinais exteriores de um privilegiado status burguês, e, para ilustrá-lo, nada melhor
que um flash do arrivismo de Rossellane, colhido do depoimento dado por Aline, a
atendente de Florian, à esposa enciumada:

- A line, que menina vem a ser essa?
[. ..}Sei que se chama Rossellane eque não éda cidade. Vive só, masfreqüentafestas

eviaja sempre com luxo edispendiósamente
[. ..}sempre vem aesta casa de sofrimento, em coche vistoso, ostentando umapompa

que eu nunca vi nas senhoras mais ricas. (pp. 211/212)

Sua residência, nas imediações da Ponte Velha, "está mobiliada com riqueza, possui
cocheira e cavalariça, cavalos para sela e cabriolé" ... (p. 248)

Não são outros, em Balzac, os aparatos para distinguir personagens ricas e elegantes.
Viturniano, em O Gabinete das Antiguidades, "Alugou um apartamento pequeno, na rua

659 J. Robiquet, op. cit., p. 94.
660 R. Burnand, op. cit., p. 119.
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do Bac, com uma estrebaria, uma cocheira, e todos os acompanhamentos da vida elegante
a que, desde o início, se viu condenado". (CH VoI. VI, p. 591 Ga)

A casa é a da rica srta. Cormon: "Do lado do pátio, à direita, ficam as cocheiras e as
estrebarias" ... (CH VoI. VI, p. 471 Solt.)

Os mesmos detalhes na residência de Rouget, de Um Conchego de Solteirão, cuja polpuda
herança centraliza o enredo: "Por detrás da cozinha estende-se um depósito de lenha, um
telheiro sob o qual se fazia a barrela, uma estrebaria para dois cavalos e uma cocheira sobre
a qual há pequenos celeiros para a aveia, o feno e a palha e onde então dormia o criado do
doutor." (CH VoI. VI, p. 109 Cs)

Demonstrações do requinte da família Barrasquié, nas equipagens e nos animais de sua
propriedade, aparecem, também, em várias oportuni,dades. A página 24, padre Marcel
"Contorna o alfeneiro, pesquisa além da cavalariça" ... A página 280, Renet, em seu projeto
de fuga, utiliza-se do coche familiar: "saindo por uma das portas laterais, se dirige àestrebaria
onde deixara o cabriolé" ...

E, logo em seguida, iremos apreciar a raça e o trato do animal:
"O cavalo percheron, almofaçado de flancos e reluzente de pêlos, galopa vergastado".

(p. ~89)
E servindo-se ainda dessa equipagem, portanto dos mesmos parâmetros, que o autor irá

denunciar, em RosseIlane, aparverme, através de um detalhe comprometedor, mas de grande
sutileza, que só nos foi possível apreender através do nosso já conhecido historiador,
Burnand; a cena é a do seu retorno do consultório: "O cabriolé segue a trote largo, o cavalo
agitando a cauda intonsa". (p. 233)

"Os dandies do Bois de Boulogne esforçavam-se por se assemelharem aos cavaleiros de
Hyde Park. Os cavalos da França tinham a crina e a cauda curtas, como os corcéis de
Além-Mancha".661

.}
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Além dopercheron, citado acima, outra raça de cavalos mencionada é a normanda, numa
metáfora:

Aproxima-se a estalajadeira brandindo os braços enrolados na espuma de rendas
das mangas, se persigna, apoiando·se ao alquilador que trabalha na casa e que,
cofiando a barba suja, olhos acesos como tochas, observa Renet da cabeça aospés, qual
se estivesse examinando um espécime raro de cavalo normando. (pp. 298/299)

Na França, demorou-se a reconhecer a ascendência árabe como de nobreza absoluta.
Como se poderia comparar esses frágeis puro-sarigues, de linhas delgadas, às boas monta
rias criadas nas pastagens da Normandia, da Lorena ou da Gasconha, resistentes cavalos
de tração, de formas avantajadas, sólidos e rápid?~~ Foi necessário o incomparávelprestígio

661 Idem, p. 115.
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de Lord Seymour,662 para impor a excelência do anglo-árabe, a partir de 11 de novembro
de 1833, quando fundou a Societé d'encouragement.663

Uma vez que o enredo só atinge o ano de 1827, a omissão do árabe evidencia senso de
oportunidade e adequação cronológica.

A obsessão de Balzac pelos cavalos teve em sua mocidade, segundo Billy, um caráter
quase paranóico. .

Numa visita que lhe fizeram George Sand e seu amigo Émile Regnault, àrua 25 do
Cais Saint-Michel, depois de um maravilhoso jantar, o romancista reconduziu seus
convidados até as grades do Luxembourg. Sand, pelo avançado da hora, fê-lo observar que
ele corria o risco de ser assassinado. "Que nada! se eu encontrar ladrões, eles me tomarão
porumlouco, terão medo de mim, ou porum príncipe, e me respeitarão" - Sem transição,
ele se pôs a falar de quatro cavalos árabes que sonhava ter e que jamais teve, mas que
acreditou serianlente possuir durante algum tempo, assim como acreditou ter presenteado
um aJules Sandeau e a Latouche.664

Em sua obra, é a eloqüência dos textos a melhor testemunha daquela obsessão:
Em Um Caso Tenebroso, é o criado do marquês de Simeuse, que, "com o auxílio de

Gotardo, já estava desatrelando os dois bons cavalos gordos de garupa lustrosa, e que sem
dúvida serviam tanto para o carro como para trabalhos agrícolas". (CH Vol. XII, p. 127
Ctn)

Luciano de Rubempré, numa crise depressiva, em Esplendores e Misérias das Cortesãs,
resolveu não mais sair de casa: "Sentava-se à turca num divã e fumava três ou quatro narquilés
por dia. O seu 'groom' tinha mais que fazer em limpar os cachimbos e perfumá-los, do que
em almofaçar os cavalos e enfeitá-los de rosas para as corridas no Bosque". (CH VoI. IX, p.
62 Emc)

Outro símbolo materializando o hípico nos textos é o chicote, estalado ao longo de toda
a obra. Esse é um ruído pondo em movimento uma infinidade de veículos já desde os
romances da juventude; e, na psicografia, começamos a ouvi-lo à página 52, quando "gárrulos
moleques [00'] pulam, assoviam, gritam [00'] zurzindo pingalins".

O linchamento de Jules é precedido das mais exacerbadas agressões verbais, quando,
então, o 'chicotear' é metafórico: - "Matador de padre! Excomungado! Demônio - gargantas
escarnecem estrídulas, pragas chicoteando o espaço em todas as direções". (p.58)

A metáfora, visando ampliar a contundência das agressões, impôs-nos uma associação
construída, talvez, com imagens comuns à época, da classe dos postilhões, condutores de
veículos, que gritavam seus impropérios às dificuldades do tráfego, brandindo ao mesmo
tempo seus azorragues.

662 Seymour Qord Henry), célebre excêntrico inglês, nascido e morto em Paris (1805-1859),
fundador, na França, em 1833, do Jockey C/uh.

663 R. Burnand, op. cit., p. 122.
664 A. Billy, op. cit., p. 77.
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ngalins" .
~rbadas agressões verbais, quando,
xcomungado! Demônio - gargantas
todas as direções". (p.58)
:ressões, impôs-nos uma associação
[asse dos postilhões, condutores de
s do tráfego, brandindo ao mesmo

IScido e morto em Paris (1805-1859),

À página 59: "Açoites verbais cortam-lhe os tímpanos".
O mesmo à página 61: "Irrompem novos temporais de impropérios, zurzem pechas

ferinas" .
Balzac sintetiza, em um exemplo de Modesta Mignon, idênticas comparações: "Depois

de ter escrito dez linhas à bela Diana de Maufrigneuse e uma palavra de aviso à srta .
d'Hérouvil1e, Eleonora zurziu aseguinte resposta como uma chicotada, através das mentiras
de C(analis". (CH VoI. I, p. 572, MM)

A página 93, no trajeto da primeira visita àmaga, "Ouve-se a mosquetaria dos chicotes
dos postilhões de coletes vermelhos, aprestados pelas exigências da manhã".

"RENET estala o chicote no governo do cabriolé, em plena rua", na página 288.
E ainda o veremos à página 301: ..."fazendo estalar no ar frio o chicote manejado com

. "nervoslsmo .
Se não fosse àépoca o equivalente de uma büzina, diríamos que a reprodução freqüente

desse som peculiar adviria de impressões de Villeparisis, cuja única animação consistia na
passagem de viaturas públicas e seges de posta.665

Certo é que, como já se pode constatar, a profusão de descrições concernentes a carros
e postilhões, chicotes e pingalins, fornece à nossa pesquisa extenso material.

Em Memórias de Duas Jovens Esposas, veremos Gastão ofertar a Luiza de Chaulieu o
talvez mais requintado presente da ComédiaHumana: "Entrou triunfalmente, trazendo-me
um pingalim de borracha comcastão de ouro". (CH Vol. I, p. 308 Mje) (Uma jóia que
continha até mesmo uma caçoila na extremidade).

Em A Menina dos Olhos de Ouro, encontravani.-se na grande alameda das Tulheiias
"cinqüenta dos rapazes mais elegantes de Paris completamente almiscarados, rigorosamente
engravatados, de botas e esporas e pinguelins, andando, rindo, falando e praguejando". (CH
VoI. VIII, p. 285 Moo)

A palavra 'mosquetaria', do radical mosquete, significa a descarga de vários mosquetes,
de vários fuzis que atiram ao mesmo tempo ou inintermptamente. O 'Petit Robert' dá-nos
um exemplo tirado do próprio escritor, onde seu emprego não é metafórico como na
mediunidade: Ele não ouviu mais"nem a mosquetaria nem o estrondo da artilharia". (Il
n'entendit plus "ni la mousquetade, ni le grondement de l'artillerie".)

No entanto, fomos encontrar em UrsulaMirouet um exemplo que recobre não somente
a metáfora, mas o COrreto detalhe dos coletes dos postilhões: "Os látegos estalando ferem o
ar como uma mosquetaria, surgem os coletes vermelhos dos postilhões, dez cavalos
relincham!" (CH VoI. V, p. 15 UM)

"Aos gritos guturais hip! hip! do condutor, a diligência mais e mais se aproxima de
Carcassone" ... (p. 223)

Grafando-o com 2 "p", "hipp", o 'Petit-Robert' informa ser esse o primeiro elemento
do grego "hippos" (cavalo); colocado no singular, podemos ouvi-lo, de novo, em Uma
Estréia na Vida: "O carreiro pegou a rédea de Rougeot e deu o grito gutural hip! hip! para
dizer aos animais que juntassem suas forças, e embora notavelmente entorpecidos, eles
puxaram o carro que Pierrotin deteve diante da porta do "Leão de Prata". (CH VoI. lI, p.
44 Ev) .

665 Idem, p. 26.
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Postillon

Notemos que, nas duas frases, esse recurso de persuasãosubstitui o processo mais drástico
do chicote; seria porque ambas as equipagens estão em final de trajeto?

*
* *

Muito embora o hipismo não devesse, a rigor, ser incluído num capítulo objetivando
especificamente meios de transporte, trazemo-lo ao bojo desse artigo em função do elemento
comum aos dois temas, o cavalo, e o fazemos através de Rossellane.

Sim,

[...] as damas também montavam a cavalo, o dorso moldado em um corpete ajustado,
a amazona muito em evidência, sem que se pudesse adivinhar o contorno das pernas, sem
que nunca, mesmo funivamente, aparecesse a ponta envernizada da bota. O chapeuzinho
chamado"de copa" , embora muito baixo, amarrado por uma echarpe de gaze, é substituí
do, no campo e mesmo no Bois de Boulogne, por um de feltro ou um de palha, bastante·
abaixado, enfeitado com uma pluma caindo na nuca. Seria preciso acrescentar que nunca,
sob qualquer pretexto, uma dama montava escanchada?666

o traje, também àsemelhança da carruagem e dos cavalos, guardadas as proporções, era
um indício de situação social dificilmente escamoteáveI. A discussão ampla que dele faremos
dar-nos-á oportunidade de constatá-lo. Assim, vamos primeiramente ao texto:

ROSSELUNE, como que incidentalmente, galopa pelo caminho que, deixando
a estrada rea~ conduz ao manoir dos Barrasquié.

666 R. Burnand, op. cit., pp. 115-116.
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667 Idem, pp. 39-40.
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lbstitui o processo mais drástico
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.ma echarpe de gaze, é substituí
:eltro ou um de palha, bastante
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os, guardadas as proporções, era
liscussão ampla que dele faremos
eiramente ao texto:

apelo caminho que, deixando

Afoitamente, segue só. Regressando da Inglaterra, após os desastres da Revolução,
os emigrados trazem àFrança agosto pelo esporte hípico. Pautando pela moda, o traje
de montaria usa cotim de fraldas amplas, cintura apertada no colete cor-de-girafa e
botinhas de couro irlandês queafaz arrebatadora. Enfeita ochapeuzinho de copa com
um véu flutuante e aigrettes azul-relâmpago. Traem-lhe, porém, as inclinações
vulgares oanelde camafeu sobrealuva direita depele de gamo eapulseira depedrarias
que lhe algema opunha esquerdo. No fUndo, Rossellane ornamenta as jóias, sem que
asjóias a ornamentem; no viço transparente da mocidade, parece umaflor ocultando
no âmago os vermes enojantes de pensamentos inconfessáveis. (pp. 235/236)

Do ponto de vista histórico, a notícia é absolutamente correta. A 'Enciclopédia Larous
se', no verbete "Equitação", informa que foi durante a Restauração que se viu começar a
luta entre a equitação do exterior, importada da Inglaterra, e os exercícios compassados de
manejo, caros aos adeptos das antigas tradições francesas. Os homens e as mulheres desse
período, diz-nos, por sua vez, Burnand, acreditavam-se talvez originais, pelo simples fato
de admirarem a Inglaterra. Esqueciam que os ingleses, havia quase quarenta anos, tinham,
intelectual e moralmente, conquistado a França, ou, pelo menos, a sociedade francesa. O
antigo regime, em sua fase final, olhava a Inglaterra como um modelo ideal, quer se tratasse
de política, de filosofia, de toalete masculina ou da arte dos jardins.

Sob o Império, não se via um inglês em Paris, a embaixada estava fechada; foi necessário
Waterloo para que voltassem, e, com o seu retorno, eles são grandemente cortejados, pelo
menos em todos os meios que aspiram àelegância.

Esse é o caso de Rossellane, guardadas, por certo, as diferenças insuperáveis causadas por
sua ongem.

Em Os Funcionários, Balzac justifica-nos cronologicamente o uso do cotim, pois nesse
capítulo, estamos em outubro/novembro de 1827: "Ia para a repartição vestido muito
simplesmente, usava as calças de cotim até o mês de outubro, calçava sapatos e polainas, um
colete de pele de cabra"... (CH VoI. XI, p. 161 Func)

Em Ursula Mirouiit, o tecido serve a um traje de montaria: "O chefe de Nemours, para
nos servirmos da abreviatura usada em muitas regiões, trajava uma veste de caça de veludo
verde garrafa, calças de cotim verde com riscas verdes, e 'um amplo colete amarelo de pele
de cabra''' ... (CH VaI. V, p. 13 UM)

Essa última peça do vestuário, em Rossellane, é apresentada na cor-de-girafa, cuja
excentricidade traduz apenas uma escolha atualíssima dentro dos cânones da moda da época,
condicionados por acontecimento histórico que fomos coligir também em Burnand.667

Quando, em 1825, Méhemet-Ali, pachá do Egito, convidou a vir ao Cairo o cônsul de
França e perguntou-lhe que presente poderia agradar sua Majestade Carlos X, só pensava
fazer de longe a cone ao rei. Não poderia imaginar que iria lançar uma moda e agitar a
opinião pública. Tendo o diplomata sugerido o envio de umagirafa, Méhemet-Ali ordenou
que se procurasse, com urgência, capturasse, acondicionasse e embarcasse a mais bela que
se pudesse encontrar. Esse infeliz animal foi algemado no convés de um navio, quase mono
de medo e enjôo, e conduzido, depois, aos baques e solavancos, em uma charrete, durante
longas semanas, entre Toulon e Paris. Temendo, sem dúvida, que a agitação do mar
penurbasse sua digestão, a girafa havia, durante a travessia, sido posta sob um regime

667 Idem, pp. 39-40.
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lácteo: cinco vacas acompanharam-na, para alimentá-Ia. O milagre foi que ela chegou bem
disposta e esfaimada.

De todos os quarteirões de Paris, do subúrbio, dos departamentos, foi uma corrida em
direção ao jardim zoológico, para quem não quisesse perder a refeição da girafa, colocada
à altura de um primeiro andar. Imediatamente, a girafa foi moda: fazendas estampadas,
bibelôs de chifre, tudo na toilete, o que alonga, afina, os colarinhos e golas, o p~nteado

em cachos bem juntos, que tornam a cabeça pequena, e as travessas enormes, qüe o
sustentam por trás. As canções, os romances, o teatro burlesco, a arte popular celebraram
exaustivamente o estranho animaI.668

o couro irlandês das botinhas, tal como o vimos registrado, retira do conteúdo em que
foi inserido uma referência elogiosa do narrador, pois que, ali, calça a personagem Asia, de
Esplendores e Misérias das Cortesãs, em seu disfarce de adela. Entre as peças grotescas que
compõem seu traje, são ressalvados os sapatos: "Trazia uma gola de rendas magníficas, mas
espatifadas, e um chapéu medonho; mas calçava sapatos de pelica da Irlanda, em que o
trasbordar da carne fazia o efeito de um refego de seda preta rendilhada". (CH VoI. IX, p.
146 Emc)

O chapeuzinho de copa e o véu flutuante ensejaram-nos a oportunidade de invocar uma
das mais fascinantes figuras femininas da 'Comédia', Lourença de Cinq-Cygne. Ao invocá-la,
porém, demo-nos conta de que um paralelo se justificava para além da simples maneira
idêntica de trajar. Amazona intrépida, como Diana Vernon, a heroína de Rob-Roy (Walter
Scott), Lourença tramou, nas florestas do departamento do Aube, todos os fios da conspi
ração e da insurreição descobertas, no último momento; pela polícia de Fouché. Ela odeia
e despreza Napoleão, muitas vezes sonhou assassiná-lo com suas próprias mãos, imitando
Charlotte Corday, cujo retrato, aliás, para se motivar, colocou em seu salão. Resolve, porém,
pedir ao imperador clemência para quatro condenados. Munida por T alleyrand de passa
portes diplomáticos e acompanhada do marquês de Chargeboeuf, velho e cavalheiresco
parente, alcança, em uma berlinda antiga, as linhas de frente do exército, após haver driblado
as emboscadas preparadas em seu caminho por Fouché.

O maquiavelismo de Rossellane tem a mesma intrepidez da jovem condessa, se conside
rarmos que sua excursão ao manoir tem motivações que o configuram como um campo de
batalha. Ela ali penetra, como em uma linha de frente, de onde pretende continuar sua guerr.a
contra o pai que a rejeitara, agora servindo-se de uma estratégia nova, a ameaça de incesto.
O próprio texto, aliás, confessa o caráter belicista de sua conspiração, quando a designa por
"Argus de saia, com senso agudo de espiã". (p. 236)

668 Sobre essa mesma girafa, Balzac escreverá, na La Silhouette, em 17 de junho de 1830:
"Durante meses inteiros, ela foi alvo de todas as atenções, visitadapor toda Paris, dois escravos

negros acompanhavam-na em suas exibições públicas; a literatura, o teatro, a litografia, a moda
exploraram sua celebridade... hoje, desdenham-na, esquecem-na, ela só é visiJada pelo provincia
no atrasado, a babá desocupada e o João-Ni~guém simples e ingênuo". (Etudes de Philosophie
Morale sur les Habitants du Jardin des Plantes. Ed. Conard, tome XXXIX, pp. 57-58).

Essa nota, tomada da Monagraphie riu Rentier, página 321, Ed. Garnier, consigna a chegada do
animal a Paris, em 1827, o que difere da informação de Burnand, que, como vimos, registra 1825.
Mas o Grand Dictionnaire, mencionando o verão de 1827, vem ainda mais atualizar a cena do
Cristo Espera por Ti, que acontece, segundo nossa inferência, em novembro de 1821.

Contudo, não nos esqueçam.
Devemos, portanto, reproduzi-lc

Fora de casa, ela nunca
cavalo, com um elegante ch:
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Balzac.
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Essa descrição refere-se a Desi,
à mesma regra:

Sua felicidade, seu único
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Com a mão adornada por UlI

bengala, ele procurava tomaJ
palito na boca, passear na
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Passaremos a tratar agora de .
a hospedagem.

G. Stenger assinala que era nec
e leito de lençóis grosseiros, que
quando o jovem de Baranre, filh
visita a Elisa Bacciothi de passage
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Contudo, não nos esqueçamos de que foi o traje de Lourença que nos fez ir tão longe.
Devemos, portanto, reproduzi-lo:

Fora de casa, ela nunca se toucava senão como as mulheres o fazem para montar a
cavalo, com um elegante chapeuzinho de castor e com um véu verde caído; por isso seu
rosto tão delicado, seu pescoço branco, abrigado por uma gravata negra, jamais haviam
sofrido com suas excursões ao ar livre (CH VaI. XII, p. 65 Ctn)

Suas luvas de pele de gamo, seu chapeuzinho de castor, seu véu verde e seu pingalim
estavam sobre o consolo onde os atirara. (CH VaI. XII, p. 69 Ctn)

Distanciados no tempo, em meio a um assunto tão controverso, a moda, os detalhes
citados como inclinações vulgares não poderiam deixar de causar-nos dificuldades, em
termos de pesquisa, não fora a contribuição do historiador de costumes que é o próprio
Balzac.

Descrevendo-nos um outro parvenu,em UrsulaMirouiit, ele utiliza o mesmo princípio,
qual seja, o de declinar, primeiramente, aquilo que de correto e elegante é exibido para, logo
em seguida, estabelecer o contraste que um ou dois acessórios de mau gosto evidenciam:

o estudante usava sapatos finos, calças brancas de tecido inglês compresilhas de couro
envernizado, uma elegante gravata, ainda mais elegantemente atada, um belo colete à
fantasia e, no bolso do colete, um relógio chato com a corrente pendente, e, por fim, uma'
sobrecasaca curta de tecido azul e um chapéu cinza. Mas o arrivista se traía nele pelos
botões de ouro do colete e pelo anel enfiado sobre a luva de couro de cabrito de cor
violácea... (CH VaI. V, p. 46 UM)

Essa descrição refere-se a Desidério Minoret. A de Vimeux, de OsFuncionários, obedece
à mesma regra:

Sua felicidade, seu único prazer era o bem trajar. Arminava-se com coletes espalhafa
tosos, com calças justas, semi-curtas, com pregas ou bordados, com botas finas, casacos
bem feitos que lhe desenhavam o busto, colarinhos encantadores, luvas novas, chapéus.
Com a mão adornada por um anel largo, posto por cima da luva, armado com uma bonita
bengala, ele procurava tomar a atitude e os modos de um rapaz rico. Depois, ia, com um
palito na boca, passear na grande alameda das Tulherias, absolutanlente como um
milionário que se levantasse da mesa. (CH VaI. XI, p. 155/156 Func)

"
):- )~

Passaremos a tratar agora de uma das questões mais espinhosas do transporte, à época,
a hospedagem.

G. Stenger assinala que era necessário contentar-se com um quarto pobre, mal mobiliado
e leito de lençóis grosseiros, que nem se devia olhar de muito perto. E dá um exemplo:
quando o jovem de Barani:e, filho do prefeito de Carcassone, vai, pela manhã, fazer uma
visita a Elisa Bacciochi de passagem pela região, encontra-a num albergue, dormindo sobre
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um colchão que atirara ao chão, para evitar os percevejos que infestavam o estrado.669
Dissertando sobre o mesmo assunto, Burnand acrescenta que eram inúmeros esses

colchões colocados uns sobre os outros no leito, a ponto de exigirem, para o seu acesso, uma
escadinha, a qual servia de mesinha de cabeceira, não para comportar o "lacrimatório", que
ficava em baixo da cama, mas para receber o castiçal de cobre e seu apagador, o isqueiro, e
talvez um livro. Em sua reconstituição histórica, nosso outro Balzac ilustra exatamente essa
utilização de um pequeno móvel, na cena em que Rossellane, atribulada, no aposento do
albergue, revolvendo seus guardados, "assenta uma caixa sobre a esquecida escalfeta de
bordos requeimados que, no aposento, serve de aparador". (p. 291)

Esses aquecedores podiam, por essa época, ser luxuosos ou rústicos, feitos de cobre
trabalhado ou de um grosseiro arranjo de madeira e de ferro. Os pés das damas achavam
neles o necessário descanso. Como os escalfadores de mesa, sobre os quais se colocam os
pratos, eles eram alimentados a brasa. O padeiro era o grande fornecedor de carvão. Ao seu
estabelecimento as damas recorriam para suprir sua escalfeta, que elas levavam para casa,
cuidadosamente abrigada sob seus xales.67o

A 'Comédia' possui toda uma coleção desses utensílios. O romancista, em alguns textos,
emprega-os sem nomeá-los, como, por exemplo, em Os Funcionários: "O friorento põe
embaixo dos pés uma espéciede caixa de madeira". (CH Vol. XI, p. 141 Func.)

Em outros, ele recorre aos seus protótipos, como o chau/fe-doux, caixa cheia de brasa e
cinza quente que, durante a Idade Média, servia para o aquecimento das moradias e que se
carregava, nas igrejas, entre os bancos para esquentar os fiéis: "Cada reduto possuia o seu
chaulfe-doux, espécie de estufa cuja descrição é inútil". (CH Vol. XVI, p. 652 Pro)

Ou, àsemelhança mediúnica, quando iremos encontrar, em O Pai Goriot, "miseráveis
aquecedores para os pés com as grades quebradas, dobradiças estragadas e madeira já
carbonizada". (CH Vol. IV, p. 19 PG)

'f

"Com a inscrição L'Écu de France (Escudo da França), ou Armes Royales (Armas Reais),
ou a de um bestiário multicolorido de todos os Chevalblanc (Cavalo branco), Lion bleu
(Leão azul), Âne rouge (Asno vermelho), Chat noir (Gato preto) ou Boeu!couronné (Boi
coroado), soba égide dos sobreviventes da epopéia do Ancíen Cuirassier (Ex-Couraçado),
do Vieux de la Vieille (Velho da Velha), do Tambour d'Austerlitz (Tambor de Austerlitz),
os albergues da província abrem suas portas encimadas por um poste de ferro forjado.

Sua clientela não é das mais brilhantes. A descida àhospedaria anexa ao posto de muda
é obrigatória, seguindo viagem as pessoas mais abastadas, e ficando para os albergues rurais
os fregueses mais modestos, camponeses em dias de feira, comerciantes ambulantes e
outros.671

669 Stenger, G., La Societé Française Pend4nt te Comutat, t. UI, p. 271, Perin edit, 1905.
670 R. Burnand, op. eit., pp. 70 e 182.
671 Idem, p. 178.
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o melhor ângulo do albergue do romance, a começar por seu aspecto arquitetônico, é
o do momento da chegada de Renet, vindo ao encontro de Rossel1ane, já ali hospedada:

No caminho que margeia o Canal dos Dois Mares, recolhe as rédeas detendo o
cabrioléàporta da estalagem. Observa, entreasjanelas ogivadas, naparede esquecida
pela broxa do pintor, quatro algarismos emparelhados, 1768, e, suspensa em correntes
énferrujadas, a placa junto ao dintel que se sobrepõe à espora com acúleo, exibindo
letras brancas e vermelhas, alternadas:

L'Éperon a Broche (p. 289)

Balzac, em A Pele de Onagro, irá precisar a temporalidade histórica de uma insígnia
semelhante, inscrita à porta de um hotel: "No teu respeitável hotel Saint-Quentin672 onde,
entre parênteses, a inamovível tabuleta continua a exibir letras vermelhas e pretas, alterna
das, como no tempo deJean-Jacques Rousseau, a tua Leonarda673 nos disse que havias partido
para o campo". (CH VoI. XV, p. 40 Pon)

A espora com acúleo é do século X.674 Uma insígnia que nos sugere veementemente a
clientela, por sinal, a mais plausível, incluindo entre outros freqüentadores, "os barqueiros
do Canal e do rio" que cortam a cidade. (p. 293)

Por nos havermos já ocupado, na elaboração de seus respectivos retratos, do desempenho
de Rossel1ane e Renet nesse espaço cênico, iremos agora adentrá-lo sem outra preocupação
que a de inventariar todos os demais dados que se nos oferecem àatenção. Preliminarmente,
tentamos localizar, em escritores contemporâneos do autor de A Estalagem Vermelha,
textos que permitissem parâmetros, pinturas que nos exibissem esses estabelecimentos em
suas múltiplas perspectivas. Elegemos, então, um diário de viagem de Victor Hugo, pela sua
conhecida sensibilidade ao pitoresco, que não o deixou indiferente à beleza rutilante e à
alegre algazarra de uma sala de hospedaria.

A localidade visitada era Sainte Menehould e, em meio ao tumulto das chegadas e
partidas, ele nos descreve o ambiente:

Empregados, servas, auxiliares de cozinha, carreteiros à mesa, panelas sobre aquece
dores, caldeirões que cacarejam, friruras que regougam, tonéis, mapas, crianças que
brincam, gatos, cachorros e o proprietário que a rudo observa.

[...] Os homens xingam, as mulheres discutem. As crianças gritam, os cães ladram. Os
gatos miam, o relógio bate, o cutelo golpeia, a frigideira chia, o espeto range, a pia chora,
as garrafas soluçam, os vidros tremem, a diligência passa como o trovão.

[.. _] Uma verdadeira cozinha, uma sala imensa. Uma das paredes ocupada por tachos;
outra, por faianças.

No meio, em frente às janelas, a lareira, enorme caverna.

672 Hotel Saint-Quentin - antigo hotel da rua dos Cordoeiros, em que Jean-Jacques Rousseau
morou, por volta de 1749, e ao qual faz, no VII livro de suas Confissões, as piores referências.
(CH, opus cit.) (Observe-se que, datado de 1768, o Éperon aparece-nos contemporâneo do
Saint-Quentin.)

673 Leonarda: personagem de Gil Blas, de Lesage, velha que serve de cozinheira a um bando de
ladrões instalados num subterrâneo. (CH, op. cit.)

674 LarouSJe Illustré, verbete Éperon.
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[...] No teto, um trançado de caibros enegrecidos, magnificanlente fuliginosos, dos
quais pendem todas as espécies de coisas agradáveis, cestas, lâmpadas, um guarda-comida,
uma gaiola, e, no centro, um grande caibro onde se expõem imensos varais de toucinho.

Sob a chanlÍné, além do espeto, da cremalheira e a chaleira, reluz e crepita um feixe
brilhante de uma dúzia de pinças de todos os formatos e tamanhos.675

Balzac, servindo-se de matizes mais sóbrios, retrata, sem alterações essenciais em relação
ao magnífico trecho de Hugo, uma hospedaria de importância capital na trama,dasMemórias
dos Sanson, assim nos conduzindo, irisensivelmente, a uma transição até o "Eperon".

A longa cena localiza-se no terceiro capítulo do segundo tomo das "Memórias":

o Ancre dérapée, o albergue mais célebre da cidade [00'] estava situado na esquina das
ruas da Poissonerie e da Épée. Um pinheiro novo, fixado horizontalmente na muralha, uma
placa rústica, representando uma âncora suspensa nos flancos de um navio, anunciavam-no
de longe ao viajante. Ele se abria sob um alpendre sustentado por colunas grosseiras,
destroços de algum naufrágio, e que formavam uma espécie de tejadilho, em que os
marinheiros de folga buscavam, geralmente, um abrigo contra a chuva.

[00'] Uma noite do mês de fevereiro desse ano de 1662, o salão mostrava a algaravia de
refrões e risadas, mistürados ao retinido de copos entrechocados.

Era tarde, e a algazarra era tão grande, que muito diepense retardatário, de volta àcasa,
[00'] levantava o nariz, ao passar, para a estreita janela que crepitava na obscuridade, como
um respiradouro do inferno.

Ao barulho que fazia vibrar os caixilhos em seus losangos de chumbo, ele supunha
que se encontravam, nessa noite, reunidos no Ancre dérapée, todos os maus sujeitos da
cidadeoo.

[00.] Não havia mais que três hóspedes em torno da lon,ga mesa de pés torneados em
espiral, que constituía o móvel principal da vasta peça. E certo que essa mesa estava
atulhada de tal anlontoado de vitualhas, de uma tão bOllÍta coleção de frascos de todas as
formas e dimensões, que se tornava provável que, tendo bebido e conlÍdo como se fossem
seis, os três hóspedes de mestre Baudrillan podiam arrogar-se o direito de fazer barulho
como doze. (pp. 39/40)

Segue-se agora o entrecho do Cristo Espera por Ti:

RENET empurra aporta eavança atéao patamar da escada de madeira caruncha
da, onde empilha seus volumes.

Carantonhas rubras viram-se curiosaspara ele numa algaravia de vozes meridio
nais, entremeadas de guinchos, risos e roncos. Esgotam-se canecões de vinho, pichéis
de cidra, bombormes de calvados. A noite propícia faz desfilar junto à chaminé
gigantesca, um batalhão de dammes-jearmes, generosamente esvaziadas. Fumaças
furtivas evolam-se das mesas de nogueira rústica para o teto fuliginoso de onde se
dependura acourorme d'olfice sobrecarregada de queijos, morcelas, presuntos eréstias
de cebola.

Vem do fúndo da sala o chiar das panelas, o cheiro penetrante dos temperos. Uma
chaleira ronrona; cozinha-se para os hóspedes retardatários e os barqueiros do Canal
e do rio, muitos ali dentro com seus gorros típicos àcabeça.

675 R. Burnand, op. cit., p. 180.
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Junto da lareira em que, lambida por chamas escarlates, ferve a sopa gordurosa,
Margot se encolhe e espera envolta no verde enorme do xale. (pp. 292/3)

Da comparação proposta ressalta, antes de tudo, o cuidado em localizar o estabelecimen
to; em seguida, observa-se a inconfundível onomatopéia, o mobiliário, a freqüência. Os
detalhes arquitetônicos dispensam qualquer reparo: além da placa identificadora à porta de
entrada, os caixilhos das janelas em seus losangos de chumbo, vistos no romance, à página
284, como "os vidros sujos de um caixilho chumbado".676 A genérica "coleção de frascos"
aparecerá na página 59 das 'Memórias', como bataillon de bouteílles, como àpágina 293 da
psicografia, onde se torna "batalhão de dammes-jearmes".

Imagens outras ,podem ainda ser identificadas como reflexos da enorme superfície da
obra balzaquiana. E o caso da escada de madeira carunchada a cujo patamar Renet avança
ao entrar (p. 292), apresentando o mesmo estrago que o tempo imprimiu a algumas de suas
congêneres:

O chamado pavilhão de Cinq-Cygne, servindo de morada a Michu: "No interior, esse
pavilhão é dividido por uma velha escada de madeira carunçhada, mas de muito estilo, que
conduz ao primeiro andar". (CH Vol.XII, p. 35 Ctn)

A algaravia de vozes meridionais pode ser associada a uma variante vista à página 22 e
descrita como a "particular alacridade da gente do Meio-Dia".

E, para nos certificarmos de que ela foi bem percebida, voltamos ao diário de viagem de
Victor Hugo:

.São sobretudo abundantes no Midi 6s albergues cuja descrição nos causa arrepios:
conheço um burgo languedociano, animado até os últimos meses durante todo o ano,
mesmo no mais rigoroso inverno, de um vai-vem de comerciantes e de turistas, de viaturas
e de carros. Hotéis elegantes, restaurantes cheios do mais álacre tumulto.

Balzac insere essas características em registros óbvios para sua ascendência languedocia
na, como em Gaudíssartll: "Este castanho claro, de olhar fulvo e risonho, de frase agradável,
e dotado duma atividade e duma alegria meridionais". (CH VoI. XI, p. 75 Gau ID

A onomatopéia do local, traduzida em guinchos, risos e roncos, é atribuída, em um
romance da juventude, aos vinhos fortes do Midi: "Ils étaient à la fin d'un repas et dans cet
état d'ívresse et d'exaltatíon quí suít lme conversatíon aníméepar les cris, les chants, les mets
et les víns forts du Midí: leurs cris et leurs propos se ressentaient de l'état de leurs têtes" .677

Nos Contos Drolátícos, o exemplo que encontramos é tão semelhante ao de Victor
Hugo, ou vice-versa, que, para não "melindrar" nem um nem outro, só nos foi possível
servirmo-nos da explicação dada pelo próprio Balzac, atribuindo o privilégio de perceber
tais sonoridades a ouvidos apurados.

676 La Demiere Fée menciona, em vidraça semelhante, os mesmos detalhes: ''Les vitres desfenêtres,
à ogive et à petits carreaux retenus par des plombs, avaient conquis un "veto" sur le jour qu'elles ne
laissaient presque plus passer, tant elles étaient empreintes de poussiere. (Os vidros das janelas, em
ogiva e de pequenos caixilhos chumbados, tinham vedado a luz do dia, que quase não deixavam
mais passar, de tal maneira estavam marcados de poeira.) (p.2)

677 Eles se achavam no final de Uma refeição e, nesse estado de embriaguez e exaltação que
acompanha uma conversa animada pelos gritos, cantos, as iguarias e vinhos fortes do Midi: seus
gritos e falatórios decorriam do estado de sua cabeça. (Annette, p. 105)
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Surgem agora as bebidas e os recipientes típicos que as acondicionam.
Em A Bretanha em 1799, Balzac dá-nos uma definição detalhada do pichél, além de

confirmar a adequação desse vasilhame para comportar a cidra:

Cheios de cidra, encontravam-se sobre a comprida mesa dois enormes pichéis. Estes
objetos são urna espécie de cântaro de barro, escuro, cujo modelo existe em diversas regiões
da França, e dos quais um parisiense pode fazer uma idéia imaginando nos potes em que
os gastrônomos servem manteiga da Bretanha, um ventre mais bojudo, envernizado de
maneira desigual, e matizado de n6doas fulvas, como de certas conchas. Essa bilha termina
por uma espécie de boca, muito semelhante à cabeça de rã que torna ar fora d'água. (CH
VaI. XII, p. 493 Bret. 1799)

Essa precisão é, certamente, devida ao fato de ser a Bretanha a pátria da cidra, juntamente
com a Normandia. Por isso, o romancista, nessa obra, irá citar essa bebida várias vezes. No
albergue do More, Montauran, desempenhando o papel de cavalheiro du Gua Saint Cyr,
fingirá destestá-Ia e fará caretas bebendo-a.

Ela será oferecida aos Azuis, antes de os trucidar na armadilha da Vivetiere.679

A sra. Du Ronceret, em O Gabinete das A ntiguídades, para acompanhar os seus
salgadinhos, oferece cidra e xaropes. (CH Vol. VI, p. 636 Ga)

A bomborme no Mídi é um vaso em ferro branco, utilizado para guardar óleo. Aqui,
vêmo-la comportando calvados, uma espécie de aguardente de cidra.

As dames-jearmes aparecem nos Contos Droláticos, na mesma cena citada acima, e
consistem em garrafas bastante bojudas, de pedra ou de vidro, protegidas por um invólucro
de palha.

Eis o trecho: "Les rats a'voyent desfoncé les pots, decourvert les íarres, abattu des
dames-iearmes, def/agotté les réseT'ves" .680

Acompanhando a evolução das 'fumaças furtivas', chegamos à couronne d'office, que
consiste numa coroa de ferro ou madeira, munida de grampos, suspensa ao teto de uma
cozinha ou despensa (office) e àqual se penduram, como o próprio texto define, vitualhas.

Na taberna de mãe Cognette improvisa-se uma com algumas vigas: "O pavimento térreo
compunha-se duma enorme sala que servia ao mesmo tempo de cozinha e de sala de refeições,
de cujas vigas pendiam, presas a pregos, as provisões necessárias ao ramo de comércio a que
se dedicava". (CHVol. VI,p.l00Cs)

678

679
680

Brief, qui eust eu l'aureillefine eust entendu le frifri des leschefrites, les crys et clameurs des
cuisines, pestillemem desfourneaux, lepanpan des mortiers, leglouglou des marmites, le hinhin
des tourne·brosche, le hanecquinaige des paniers et corbeilles, le froufrou des pastisseries, le
cliquetis des broches et les petiL( pieds trottant dru comme gresle sur les planchiers.678

Logo, quem tivesse o ouvido apurado teria escutado o frifri das frigideiras, os gritos e clamores
das cozinhas, o crepitar dos fornos, o pan-pan dos almofarizes, o cacarejo das panelas, o rangido
dos espetos, o range-range dos balaios e cestas, o ruge-ruge das massas, o retinido das torneirinhas
dos tonéis e os pezinhos pisando duro como granizo sobre o assoalho. (LeJoyeulx CurédeMeudon,
p.330)

Fernand Lotte, Balzac et la Table dam la Comédie Humaine, p. 162 (L'Année balzacienne, 1962)
Os ratos tinham desarrolhado os potes, descoberto as jarras, derrubado as dames-jeannes,

desempilhado as reservas de lenha. (LeJoyeulx Curé de Meudon, p.330)
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681 R. Burnand, op. cit., p. 176.
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Ocupemo-nos agora dos cocheiros.
Eram personagens conscientes de suaimportância e, por isso mesmo, injuriosos. Seu porte

orgulhoso, seu uniforme elegante e o prestígio que em todos os tempos se ligou aos cavalos
valeu-lhes, ao longo das estradas, a admiração das camponesas e criadas de albergue. Deles
dependiam os interesses, o conforto e mesmo a vida dos viajantes. Num apanhado rápido,
porém correto, do ponto de vista histórico, já ouvimos em nosso romance "a mosquetaria
dos chicotes dos postilhões de coletes vermelhos" ... (p. 93)

Contudo, o cocheiro que mais se demora nos textos é o que se inclui entre a criadagem
dos Barrasquié e que faz a sua primeira aparição à página 51: "Marido e mulher põem-se a
caminhar. Guiada pelas rédeas do cocheiro pachorrento, a carruagem segue-lhes empós".

Sua segunda aparição dá-se logo no início do capítulo XVIII, à página 90, quando ele
conduz o casal à casa de Carla. Nessa ocasião,sem que se lhe decline o nome, ele nos é
minuciosamente descrito:

Na boléia sem resguardo, o cocheiro abotoa oredingote, semicerra os olhosao sopro
matinal ea mobilidade das rugas lhe vinca orosto oblongo, de tez olivácea. De barba
em bico ecabeleira em crista, parecendo topete postiço, derruba o chapéu sobre a testa
eapruma-se no veículo. Boceja eseu bocejo se transforma em tênue bruma esbranqui
çada, uma poeira de água.

Em nossa cronologia, estamos em 15 de abril de 1805, ou seja, 25 germinaI Ano XIII.
Declinamos adata para podermos examinar o primeiro detalhe dasuavestimenta, o redingote.
Para isso, reportamo-nos a O Primo Pom, quando o vemos usando, segundo o narrador,
"horrível carrick, que atualmente só se vê nas costas dos velhos cocheiros de fiacre". (CH
VoI. X, p. 416 PP) Em nota de rod,apé, esse traje está definido como um redingote. O
'atualmente' refere-se ao ano de 1844. A página anterior, 415, lemos que essa peça do vestuário
conserva fidelidade àmoda de 1806. Isso permite-nos constatar a atualidade da elegância do
serviçal dos Barrasquié.

Na boléia sem resguardo, nosso cocheiro executa vários gestos que bem justificam o
qualificativo "pachorrento", a ele atribuído à página 51: "abotoa o redingote, semicerra os
olhos ao sopro matinal [...] derruba o chapéu sobre a testa e apruma-se no veículo. Boceja e
seu bocejo se transforma em tênue bruma" ...

O pormenor do chapéu mostra uma adequação que pode ser lida em Burnand,681 quando
nos diz que os condutores faziam uso desses curiosos chapéus de aba caída.

A seqüência de gestos que necessariamente prelibava seu adormecimento encontra uma
outra solução na frase da página 91: "Varando túneis vegetais, sob a névoa densa, a ramaria
pesada de umidade chibateia o sono na face do condutor que a corrida embala".

Esse sono que acomete o viajante será descrito várias vezes.
Primeiramente, na viagem a Paris: "O canto do postilhão embala os viajan,tes. Monique,

no chapeuzinho de viagem em felpa de seda roxa, adormeceu". (p. 220) A página 221,

681 R. Burnand, op. cit., p. 176.
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"Monique comenta pormenores da paisagem [...] entretanto Florian sente os olhos pesados,
sempre mais pesa10s, e adormece escutando, mais e mais distantes, os versos que o postilhão
vai cantando" ... A página 222, "o veículo avança vagaroso; os cavalos, em trote frouxo,
lerdeiam sonolentos". Depois, na volta da capital, quando a mesma diligência os traz a
Carcassone: "Constance devaneia, entre um cochilo e outro" ... (p. 222)

Conseguimos registrar, na 'Comédia', duas passagens onde surpreendemos Balzac
servindo-se dessa fisiologia do sono. Em A Bretanha em 1199, fazendo uma comparação:
"Semelhante a um viajante assaltado por um sono pesado, curvava-se alternativamente para
frente e para trás, como se experimentasse resistir àação violenta de dois cavalinhos bretões
a arrastá-la por uma estrada mais ou menos áspera". (CH Vol. XII, p. 369 Bret. 1799)

Em Ilusões Perdidas, padre Herrera pretende, com movimentos, afugentar o sono, e
confidencia-nos a hora matinal em que ele subjuga os viajantes: "Oh, mancebo! foi então a
divina Providência que me sugeriu o desejo de sacudir com um pouco de exercício o sono
que se apodera ao amanhecer de todos os viajantes". (CH Vol. VII, p. 490 Ip)
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XIV -MUSICA

A música está presente já nos primeiros romances balzaquianos: Sténie "faz estremecer
a harpa", tocada também por Jane, la pále, e "pensa-se na Dilecta, filha de Hinner..."982 A
partir de então, sucedem-se todas as heroínas musicais, interpretando as romanças e árias
em voga. Depois, as personagens musicais, seguindo-se a música propriamente dita, que logo
será incorporada à Comédia Humana, a ponto de aí desempenhar os primeiros papéis:
Gambara e Massimilla Doni, o primeiro para glorificar Meyerbeer e a música alemã e o
segundo para exaltar Rossini e sua ópera sacra, Moisés.

Os bãlzaquistas não colocam, habitualmente, Gambara e Massimilla Doni à testa das
obras primas do romancista; no entanto, são livros de enorme expressividade para os
interessados nos aspectos musicais, porque permitem considerar de perto a atitude de Balzac
diante da música. Ao lado dessas duas obras, encontramos, semeadas por toda a 'Comédia',
uma infinidade de observações, ou antes, de impressões musicais; e, confrontando-as com
as da psicografia, obteremos do que nos esclarecer.

Tomaremos, para início desse cotejo, um parágrafo do capítulo VII:

As relações entre ambos [padre Marcel e lules} são estreitas e perduram desde
quando opadre lhe fora preceptor na primeira infância, em Toulouse, onde viviam
então. O espírito do rapaz, nutrido de acordes, tímpanos saturados de Pergolese e
Mozart, tem afome emocional da sinceridade do artista que anseia realizar-se e, por
isso, granjeara invariável admiração no orientador de outros tempos. (p. 40)

Estranhamos a citação de Pergolese e Mozart, como autores mais freqüentes no reper
tório de Jules, ambos, como sabemos, essencialmente operÍsticos, tendo só eventualmente
composto obras para violino. Parece-nos que o próprio autor, dando-se conta desse porme
nor, procurou minorá-lo, em outra citação à página 85, quando recordou haverem sido
Tartini e, ainda, Pergolese, os autores prediletos do violinista. Seria oportuno lembrar, aqui,
que o valor da crítica musical de Balzac teve julgamentos diferentes. Camille BelIaigue
exprime sua gratidão ao romancista por ter escrito as páginas mais compreensivas sobre a
essência da música, seu poder evocador, sua superioridade sobre a literatura e as demais
artes.683 Já L. Maurice Amour, numa análise mais incisiva, censura-lhe a insuficiente cultura
musical, que não o deixava apreciar nenhum gênero além da ópera, assim como a falta de

682 Hinner: Philippe - Joseph - 1754/1784, pai da Dilecta, harpista de origem alemã.
683 C. BeIlaigue, "Balzac et la Musique", Reuue des Deux Mondes, Lx. 1924.
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gosto pessoal, substituído por certo esnobismo, que o fazia partilhar os entusiasmos da época
e equiparar um Rossini a Beethoven e Mozart.

Portanto, a crítica de Madame Amour, que começa por justificar-nos o operístico no
repertório de Jules, leva-nos, até mesmo pela semelhança da equiparação, a compreender a
cena da página 249 em que o autor, em um discurso da)nculta camponesa Rossellane, fala
ao jovem Barrasquié de "suas" preferências musicais. lamos corrigir a ambigüidade desse
possessivo, quando percebemos que a crítica de Mme. Amour nele poder-se-ia traduzir, e,
assim, identificar-nos, em Rossellane, Balzac, que - ainda segundo esse mesmo crítico -, não
sendo músico, só percebia a música de "segunda orelha", não podendo, pois, constituir
autoridade em matéria de estética musical. .

Rossellane "Estivera em várias oportunidades na Sala Pleyel, em Paris. Adora Mozart
e o jovem Liszt. Interpreta por verdadeiros poemas trechos de Hérold684 e Weber",
compondo, assim, receita talvez semelhante ao ragoút que fundamentou a crítica de Amour.
Contudo, se ela o fez, foi de maneira peculiar, como veremos. Recorremos, de início, à
cronologia, onde ficamos sabendo que estivera em Paris, "provavelmente" de junho a agosto
de 1826. Em seguida, fomos procurar conhecer a vida musical parisiense nesse período e
como nele se encontravam os compositores citados. O jovem Liszt - pois, em 1826, tinha
apenas 15 anos - após uma estada em Londres, onde obtivera os mesmos sucessos que nos
salões parisienses, voltava a Paris cansado da profecia "serás Mozart", cuja realização ele
acreditava próxima. Depois que lhe foram mostradas as partituras de Freischütz, Hérold
escreveu Maríe, sob a influência de Weber, e essa ópera cômica estreou em 12 de agosto de
1826, no Opéra. O sucesso, vago nas primeiras noites, crescia a cada audição nova e valeu-lhe
ser feito cavaleiro da Legião de Honra. O Obéron, de Weber, foi representado em 12 de
abril de 1826. Cinco dias após, Weber acamou-se para não mais se levantar, vindo a falecer
em 5 de junho do mesmo ano.

Portanto, ao expor suas preferências musicais, Rossellane demonstra um conhecimento
correto da vida musical parisiense, e essa sua informação é-nos fornecida praticamente
através de uma simples seqüência de nomes de que se compõe sua frase. A coincidência do
encontro dessa seqüência com o ocorrido historicamente imprime os grandes tÍtulos da
resenha musical parisiense, e é tal sua correção que o efeito chega a parecer-nos cômico.
Ainda mais, levando em conta que os meses da permanência de Rossellane em Paris, no ano
de 1826, são os mesmos da cronologia, onde foram considerados apenas prováveis, mas que,
ao centralizarem aquela programação, se tornam bem mais plausíveis. A preferência musical
de Rossellane aparece-nos, então, em dois níveis de compreensão. Demonstra, simultanea
mente, uma informação correta do momento da crítica e da vida musical parisienses, e uma
desinformação básica no assunto, equiparando compositores de grandezas desiguais. Essa
estrutura peculiar de seu discurso surge como exigência da própria personagem. São
conhecimentos que ela exibe, em sua" requesta amorosa", fazendo parte de manobra,
visando promover-se aos olhos do rapaz. Lemos à página 236 que ela "não se inteirara apenas
do nome de Renet, mas empenhou-se a colher todas as minúcias possíveis, que se lhe referiam
à pessoa e ao modo de viver e de ser". Por isso, certamente, não desconhecia seu profundo
amor à "arte divina", que só não o levou a prosseguir seus estudos em Paris porque a mãe

684 Quando morou no nO 09 da rue Lesdiguieres, Balzac executava, num piano de aluguel, a ária
desse compositor, Songe de Rou.ueau, de sua predileção, como também da de sua personagem
Cesarina Birotteau. (A. Billy, op. cit., p. 20.)

não lhe permitira a ausência. R,
visita ao manoir, ocasião em qUi
dos, no entanto, somente dois
assuntos alusivos à colhei ta. Por.
da reprodução do visto e ouv:
reencontrando, assim, a crítica
extraordinário de sua precisão e c
menor; e, pela maneira como é e

Apesar de nossas informaçê
raciocínios em torno da frase illi,
ser classificados como ardilosos. I
uma comparação com trecho eo<
quase se poderia dizer que a ÚIúc
por um "pintor".

"Sua alma nutrida de poesia, ~

sede da verdadeira natureza, depc
lançou por tudo a sua grandiosid

Queremos deixar bem claro
crítico musical em Balzac. Estarr
porque, em ambos, encontramo~
cando essa dicotomia dos críticos

Vimos como Amour respool
musicais de Jules e de Rossellane:
guiados por esse crítico perspicaz
do autor de Gambara, em nosso~

música sensações e imagens que a
À página 240 do romance, va

característica: "Re~et, boquiabert
das gargalhadas". A página 24, OI

violino solitário, qual se fora voz
Essa frase simultaneamente pn

seu destino trágico.
Ou então, às páginas 60/61, ql

Vibram os nervos de Ju
tocava um réquiem. (p. 61)

Os anilados olhos do m"
possessos e fremem) brilhan
violino um finale grandiosc

São trechos onde fica clara a 1]

com que ela nos sugira uma imagJ
tação da própria música, ora o sÍll
um dos seus gêneros (réquiem).



o Avesso de um Balzac Contemporâneo 533
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não lhe permitira a ausência. Rossellane utiliza, pois, a mesma técnica de quando da sua
visita ao marwir, ocasião em que exibiu conhecimentos de verdadeira viticultora, adquiri
dos, no entanto, somente dois dias antes, quando se empenhara em conhecer todos os
assuntos alusivos àcolheita. Por isso é que a apreciação musical ostentada a Renet não passa
da reprodução do visto e ouvido em Paris, o que lhe confere um ecletismo vulgar,
reencontrando, assim, a crítica de Amour a Balzac. Contudo, como informação, no
extraordinário de sua precisão e correção histórica, não pode ser atribuída a uma inteligência
menor; e, pela maneira como é engendrada no texto, faz-nos suspeitar de mão de mestre.

Apesar de nossas informações nos haverem permitido a elaboração de todos esses
raciocínios em torno da frase inicial deste capítulo, sabemos que dificilmente deixariam de
ser classificados como ardilosos. Por isso, reservamos, para reassegurar nossa argumentação,
uma comparação com trecho encontrado no próprio Balzac, em Ao Chat-qui-pelote, onde
quase se poderia dizer que a única discrepância consiste na substituição do nosso "músico"
por um "pintor". A

"Sua alma nutrida de poesia, seus olhos saturados de Rafael e de Miguel Angelo, tinham
sede da verdadeira natureza, depois de uma longa permanência no país pomposo onde a arte
lançou por tudo a sua grandiosidade". (CH VoI. I, p. 44 Cp)

*
)~ *

Queremos deixar bem claro que o nosso interesse não é aquilatar o valor do sentido
crítico musical em Balzac. Estamos servindo-nos dos julgamentos de Bellaigue e Amour,
porque, em ambos, encontramos conceituações que a obra mediúnica exemplifica justifi
cando essa dicotomia dos críticos.

Vimos como Amour respondeu ao nosso interrogativo espanto ante as preferências
musicais de Jules e de Rossellane, conduzindo-nos a associá-las a Balzac; e continuaremos,
guiados por esse crítico perspicaz; aprendendo a assinalar as características inconfundíveis
do autor de Gambara, em nossos textos. Balzac - ainda Amour - "procura e encontra na
música sensações e imagens que amplificam ou ilustram seus desejos".

A página 240 do romance, vamos encontrar um exemplo, de estrutura simples, dessa
característica: "Re\let, boquiaberto ante a corrida desabalada, lhe ouve a fanfarra estridente
das gargalhadas". A página 24, outro, mais elaborado: "Nisso, cortam os ares acordes de
violinosolitário, qual se fora voz de alguém chorando à despedida".

. Essa frase simultaneamente preludia o aparecimento da personagem Jules e antecipa-nos
seu destino trágico.

Ou então, às páginas 60/61, que constituem variações sobre o mesmo tema:

Vibram os nervos de Jules como as cordas do Guarm:rius, sob o ,arco, quando
tocava um réquiem. (p. 61)

Os anilados olhos do musicista encaram na sombra, estranhamente, os carrascos
possessos e fremem, brilham, como nos momentos apoteóticos em que arranca ao
violino um finale grandioso. (p. 60)

São trechos onde fica clara a maneira como o autor amplia o sentido da frase, fazendo
com que ela nos sugira uma imagem de morte iminente, usando, para isso, ora a interpre-.
tação da própria música, ora o símbolo de um de seus movimentos (finale) ou a função de
um dos seus gêneros (réquíem).
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Prossigamos, ainda, complementando as distinções de Amour com outros exemplos:
"Balzac sonhasobre a música muito mais que a ama por si mesma, em estado puro". (Amour)

"O vento passeia acordes pelas copas dos olmeiros, que vibram misteriosos no ar,
ritmando o silêncio, semelhante a flabelos de asas, na revoada de mil pássaros em bando".
(p.302)

"Empresta-lhe suas ficções". (Amour)
De todas as características assinaladas, esta será, talvez, uma das mais subjetivas. Inter

pretamo-la, porém, como querendo traduzir uma censura que, mesmo suavizada, é por ela
compartilhada com a maioria dos críticos. Contudo, quando dirigida ao autor de Seráfua,
podemos adivinhar as ficções que ela quer particularizar; sim, pois, afinal, todo romancista
é um ficcionista; mas, em se tratando de Balzac, suas crenças místicas preenchem quase todo
o sentido desse termo, quando lhe é aplicado.

Já Sainte-Beuve dizia que ele tinha um fraco declarado por Swedenborg, pelos Van-Hel
mont, pelos Mesmer, pelos Saint Germain e pelos Cagliostro de todo o gênero; e continuava,
citando Chasles: "Tem-se repetido, insistentemente, que o senhor de Balzac era um obser
vador, um analista; mas o que ele era, melhor ou pior, era um vidente".

Ainda que não existisse a ironia, justificada, aliás, pela inimizade entre os dois grandes
homens, as convicções de Balzac, como de resto todo o seu gênio, não seriam compreendidas
pelos seus contemporâneos, mesmo por um Sainte-Beuve, pois de tão vanguardistas só
poderiam ser tidas na categoria de vidências. Não nos deteremos aqui naquelas tidas como
incríveis intuições, relativas às mudanças sociais ou aos progressos tecnológicos, mesmo
porque estamos restringindo-nos a exemplos estruturados através da linguagem musical;
mas continuaremos a ressaltar suas premonições. Numa recolocação menos subjetiva,
percebemos que estas, sim, é que são emprestadas às suas ficções, dotando-as de uma função
expressiva. Elas advertem-nos dos eventos dramáticos prestes a ocorrerem na história.

E o melhor exemplo desse recurso, vamos encontrá-lo à página 30, quando um transeunte
trauteia o II pleut, il pleut, bergere, de Fabre d'Eglantine:

"Entends-tu le tonerre?
II roule en approchant".
(Ouves o trovão?
Ele rufa em se aproximando).

"1 I IN"E acrescenta o texto: etra pressaga, que o casa, porem, nao escuta .
Segundo a cronologia, essa é a tarde do crime, ou seja, momentos antes da tragédia do

assassinato de padre Marcel,e linchamento de Jules. A escolha de Fabre d'Eglantine não
poderia ser mais oportuna. A adequação das palavras da canção soma-se o fato-de ser seu
autor carcassonense de nascimento e ter tido, igualmente, fim trágico, guilhotinado, vítima
do Terror, havia apenas seis anos do nosso triste evento e, ironicamente,- também num
sábado eno mesmo mês de abril, ano de 1794.
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de Amour com outros exemplos:
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[...] "as folhas dos plátanos dançam no ar a sarabanda685 castanho-avermelhada da
estação". (p. 234)

[...] "veste-a de literatura, dá-lhe de vez em quando um vago alcance filosófico" ...
(Amour)

À maneira dos pássaros que por vezes se embatem ofuscados, a pleno vôo, contra
as muralhas da Cíté, caíra o artista de asas dilaceradas. A nostalgia do improviso ao .
violino, queprovocara tanta admiração em Padre MareeI, fora-lhe o canto do cisne.
(p. 70)

E, sem esgotar as semelhanças apontadas pelo crÍtico, ilustremos, para finalizar, o que
ele considera, em Balzac, o deixar-se arrastar pela imaginação, permitindo-se um arrebata
mento que faz com que se perca em regiões extramusicais: "O verbo da música se expressava
em todas as direções, configurando as harmonias superiores que vertem do Bem Supremo
para os mais remotos confins do Universo". (p. 325)

'r
)l- )l-

Balzac freqüentava os salões de algumas damas da alta aristocracia, em que os músicos
constituíam objeto de todas as atenções. Mantinha ligações de amizade com Rossini - cuja
mulher, Olympe Pélissier, na opinião de alguns críticos, ele parece ter retratado na
"Fedora", de A Pele de Onagro -, a quem cita e elogia constantemente. Conhecia de perto
Liszt - a quem retratou, igualmente, no "Conti", de Beatriz -, Aubert, Chopin e muitos
outros. Freqüentava constantemente o Opéra de Paris e o Teatro dos Italianos, onde a escola
italiana atingia, então, o seu apogeu. Massimilla DarlÍ e Gambara haviam sido precedidas
por outras obras onde, freqüentemente, fez intervir motivos musicais. Os acentos do Dies
!rae, acompanham o enterro da senhora Desmarets (em Ferragus). A apoteose de Cesar
Birotteau, redimido de sua falência, completa-se pelo final da sinfonia em dó menor de
Beethoven.

À semelhança de todos esses exemplos, a obra mediúnica exibe inúmeras incidências
musicais, onde é vastíssimo o conhecimento técnico, mesmo quando aparece em pequenos
detalhes. Contudo, antes de darmos continuidade ànossa apresentação, queremos relembrar
a autocrítica, extremamente instrutiva, feita pelo autor no prefácio quando classifica a forma
dessa sua obra como mais poética; foi, justifica-se, para aligeirar as exposições, acompanhan
do essa época de rádio, cinema e televisão, que fez concessões ao romantismq, poetisando,
assim, a forma, mas o que daí resulta está impregnado de linguagem teatral. E como se, na
tentativa de reproduzir-nos as técnicas projetivas da espiritualidade- psicoteca - houvesse
se servido do modelo operístico,agora sob forma próxima da de um roteiro escrito, este sim,

685 Em A Mulher de Trinta Anos, Balzac dirá: "As folhas secas, bailando em alguns turbilhões
repentinos, mmorejavam nas pedras do pátio como se quisessem dar uma voz à noite, quando
ela queria tornar-se muda". (CH VoI. III,p. 616 M30)

Esse outro exemplo é de Os Funcionários: - "Que conjunto de caras! - c1i~se Bixiou a du Bmel,
- que bela caricatura se os desenhassem com formas de arraias, de dourados e de mariscos
dançando uma sarabanda". (CH VoI. XI, p. 253, Func.)
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para o cinema ou a televisão. Em verdade, buscando-nos uma analogia, ele remete-nos aos
modernos meios de comunicação, mas, de maneira "conservadora", continua fazendo
concessões ao gênero de sua preferência e conhecimento - a ópera.686 Esse gênero parece-nos
insinuar-se, antes de tudo, na forma do romance, mas são várias as imagens que dele vamos
encontrar também rio entrecho, ao lado de outras, que pertencem ao teatro em seu sentido
mais .amplo, indo' desde a sala de concerto até a comédia e terminando na rua, nas
manifestações da música folclórica regional e popular. Selecionamos os exemplos que nos
pareceram mais expressivos e, por isso, em nossas citações, não obedecemos àseqüência do
livro.

Comecemos pelap.312, capo LXXIV:

EssênCia de rosas trescala no ambiente, qualocorre sempre queBílnia se manifesta,
e a reduzida assembléia guarda a impressão de ouvir distante cavatina [..J E ainda
mesmo depois que se despede, Bílnia deixa, gravado na memória dos companheiros
que lhe ouvem, o seu dltimo cântico, no poema da oração que pronuncia, estacando
logo após, como se entrasse em sublime fermata.

É oportuna a utilização da cavatina, fazendo com que o exemplo se enquadre na
conceituação contemporânea do termo, que é a da escola italiana; para essa, a cavatina é o

. solo brilhante e ornamentado; cantado ao sair dos bastidores (ca'vare, sair) pelo virtuose,
que, assim, procurava conquistar o favor do público pela habilidade de sua execução, desde
sua entrada em cena. Reparemos que, além de nos descrever a manifestação de Bílnia como
uma entrada em cena, o autor fornece-nos outros elementos que virão, de maneira ainda

. mais precisa, caracterizar esse conceito musical.
O Grand Dictiormairé>81 estabelece uma interessante diferenciação entre a cavatina e a

'.' grande ária, que, em nossos dias, parecem confundir-se em uma mesma acepção. Entre elas,
existe uma nuance: a cavatina apresenta-se, quase sempre, no início de uma partitura.
Expressa sentimentos alegres ou ternos, a felicidade, a paixão venturosa, a esperança. Temos
aí as tonalidades emocionais qúe a presença espiritual de Bílnia expande. A grande ária é-nos
definida como aparecendo nas cenas decisivas da ópera, onde ela é mais patética, mais
apaixonada,mais dramática, mais Íntima. O horror, o medo, a c9lera, o desespero, a súplica,
tais são os sentimentos que ela mais particularmente expressa. E, pois, na obra dos mestres
italianos que o autor parece ter ido buscar o sentido da cavatina, tal qual o compreenderam
Rossini e seus sucessores, músicos que, como já dissemos, faziam parte da convivência de
Balzac.E foi dessa convivência que surgiu Gambara, obra que melhor ilustra os nOssos

.propósitos.
Nela se encontra um trecho, onde o louco compositor, interpretando sua ópera imagi

nária - Mahomet - canta as despedidas de Cadijá. Essa cena guarda profunda semelhança
com as 'despedidas de Bílnia, pois, enquanto aquela procura traduzir o mais acendrado

686 Esse nosso parecer não é absolutamente' original, quando aplicado a Ba1zac, pois, segundo
Maurice Bardeche, A Pele de Onagro foi julgada rossiniana por causa dos diversos temas que

. surgem, voltam, desaparecem, opõem-se, esclarecem-se reciprocamente, o que muito agradou ao
romancistSl. (p. R6nai, op. cit., p. 103)

687 GDUL XIX"· S. 1866/76 - Verbete "cavatine".
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Antes de finalizar a análise do entrecho, chamamos a atenção do leitor para a palavra
'estacando' no final da frase, que nos sôa como se o autor houvesse pensado em staccato, e,
logo em seguida, ele empregafermata (point d'arrêt).689

,~

)t- *

Passemos agora a outro trecho àpágina 25: "A melodia de um tentilhão, que fora pousar
na tília, se mistura à melodia do instrumento, no improviso de um dueto, qual se estivesse
saudando o visitante que não parece ouvir".

Esse constitui ainda exemplo tomado ao teatro lírico. Balzac, poís, sentia-se verdadeira
mente subjugado pelo feitiço do bel canto. Sem dúvida foi pela voz que acreditou haver
alcançado as fontes da música. E o autor, que não se pretende autopastichador, incorre, nesse
caso, em sério risco quando reúne à erudição do músico a do naturalista, o que poderia
muito bem identificá-lo...

Por que, entre as inúmeras aves canoras, o tentilhão? Não teria sido mais fácil a escolha
do rouxinol ou mesmo do canário?

Diz-nos A. Toussenel que o tentilhão éum pássaro cantor por excelência. Éo emblema
do artista, do artista ciumento, do cantor embevecido com a própria arte... A ária que ele
canta não é uma elegia amorosa, mas uma ária de bravura que exige aplausos.

_Os amadores alemães, que estudaram e analisaram minuciosamente esse canto, nele
encontraram todo um repertório de árias variadas, entre as quais cita-se: o chant-du-vin
(camo do vinho), o boute-selle (trombeta), la borme-armée (o ano novo), le fiancé (o noivo)
e, sobretudo, o double-battement (batida dobrada), cuja execução constitui o triunfo desses
tenores alados.

Nativo do Languedoc e da Provença, ele demanda o none por ocasião do acasalamen
to. A Flândria e a Bélgica são, pois, para o temilhão, na Europa, o que os grandes teatros
de Paris e de Londres são para as maiores vozes humanas dessamesma parte do mundo;690

Essa escolha do tentilhão, em dueto com o violino, poderia ser atribuída tanto ao
naturalista quanto ao músico Balzac, mas é o autor de Massimilla Doni quem invocamos
para autenticá-la:

A alma, a inteligência, o coração, os nervos, Uldo o que produz no homem um enlevo
e-o prende ao céu, pelo desejo ou pelo fogo do prazer, releva não tanto da música mas de -

688 "E as despedidas de Cadijá - exclamou Gambara, que cantou a cavatina à qual na véspera
conferira o epíteto de sublime" ... (CH VoI. XV, p. 451 Gam) _ -

689 É do romance O Pai Ganal a frase: "Acredite num velho cheio de experiência'- acrescentou,
fazendo um rinfarzaruÚJ em sua voz de baixo", e a nota de rodapé explica: "termo italiano usado
na música, e que significa "reforçando". (CH VoI. N, p. 129, PG).

690 A. Toussenel, op. cit., pp. 127-128-129. O grifo é nosso.
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um efeito decorrente dos inumeráveis efeitos da música, no acordo perfeito entre duas
vozes, ou entre uma voz e a cantilena do violino. (CH VoI.XV, p.331 Do)691

A função de saudar um visitante será igualmente atribuída ao gorjeio do tentilhão, em
imagem poética muito semelhante, utilizada nas Mémories des Sanson.

En avançant vers le faubourg, il retrouvait les arbres, les buissons, les fleurs qui avaient
souri auxjeux de son enfance, la vieille croix depierrequeétendait ses brasàl'angle du carrefour;
illui semblait que tous ils se penchaient vers lui, et que, dans la voix du pinson gazouillant
dans l'aubépine, ils lui souhaitaient la bienvenue.692

No que diz respeito àmúsica, são bem conhecidas as especulações filosóficas de Balzac.
Contudo, se examinarmos com atenção sua obra, veremos que a música é, antes de tudo,
para ele, um prindpio de emoção, um meio psicológico de que faz uso freqüente. Ele
apreendeu e assinalou as diversas reações dos indivíduos à música. A passagem já citada de
Ferragus, relativa àmissa mortuária de Madame Desmarets, descreve o sentimento de medo
que a música provoca em n6s, em circunstâncias particulares. Vamos encontrar esse mesmo
sentimento agravado por circunstâncias muito mais cruéis, na cena do linchamento de Jules.
(p.64)

O acompanhamento do impiedoso quadro é o refrão da Carmagnole, canção popular
ressuscitada de episódios sangrentos da história ainda recente.

Numa breve sinopse, lembremos que a Carmagnole reconstituiu a jornada de agosto de
1792, em que os marselheses tiveram participação muito ativa, e foi cantada em toda a
França, na Revolução, geralmente em farândolas, ou seja, em roda, à maneira do Mídi,
tornando-se mesmo, no Terror, como que o acompanhamento obrigatório das execuções
sumárias. Seu nome provém de uma vestimenta em uso no Mídi, comum entre os marse
lheses, e adotada, popularmente, pelos patriotas ardentes, provavelmente originária de
Carmagnola, no Piémont. Esse canto foi julgado muito severamente em diversas aprecia
ções. Aqui, transcrevemos ado GrandDictiormaire, que melhor parece traduzir a atmosfera
intencionada pelo autor: "Exala-se dessas estrofes um odor de sangue [...] O tigre esfaimado
faz ouvir aí seus rugidos terríveis [...JA pantera populacho, hurrando ao tombar das cabeças,
vocifera seu canto sinistro em redor do cadafalso gotejante... "693

691 Esse exemplo parece haverparticularmente agradado a Balzac, pois vamos encontrá-lo, também
em Massimilla Doni, no seguinte diálogo: - "Engana-se, caro Capraja - disse o duque. - Há em
música um poder mais mágico do que o do trinado. .
- "Qual? - perguntou Capraja.
- "O acorde de duas vozes, ou de uma voz e do violino, o instrumento cujo som mais se aproxima
da voz humana - respondeu o duque". (CH VoI.XV, p. 350 Do)

692 Avançando em direção ao subúrbio, reencontrava as árvores, o matagal, as flores que alegraram
os. brinquedos de sua infância, a velha cruz de pedra que estendia seus braços ao ângulo da
encruzilhada, parecia-lhe que todos se inclinavam para ele, e que, na voz do tentilhão gorjeando
no espinheiro, lhe davam as boas vindas. (Mémoires des Sanson, Vol. I, Tome II, p. 27.)

693 GDUL XIXe. 5.,1866/1876, Verbete "Carmagnole".
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Ainda mesmo na impossibilidade de reconhecer a identidade do autor, não poderíamos
recusar-lhe a habilidade pela composição dessa cena de linchamento, exemplo de uma
intrusão verdadeiramente dramática, sugestiva, oportuna e correta da música na literatura.

Depois de nos haver conceituado, com precisão, a cavatina, ele ilustra, talvez, com a
Carmagnole, o seu melhor exemplo de grande ária.

>,
>} >r

As notações da ação da música na alegria, no amor, são uma constante na obra de Balzac.
Modeste Mignon "tocava para distrair sua mãe", antes de começar a. "cantar como um
rouxinol", tentativa involuntária e ingênua de desafogar o amor 'que desperta em seu
coração. Um pouco mais tarde, "presa à sua dupla alegria, e contrariada por um pequeno
aborrecimento", ela confia seus sentimentos a seu piano, o que fará dizer madame Mignon:
"Ouçam Modesta! [...] Só uma moça apaixonada pode compor semelhantes melodias sem
conhecer música". (CH VoI. I, p. 454 MM)

Similar atitude será a assumida por Constance, que

{.] não mais consegue reprimir os transportes de inocente veneração pelo jovem
vinhateiro [Renet}.

(.]Mostra-se outra, mais viva, mais alegre. E quem passe defronteàcasa delícia-se
em lhe ouvindo o baile dos dedos sobre o marfim das teclas, irradiando júbilos e
lágrimas em forma de melodias, conforme as alternativas de esperança esofrimento
que lhe extravasam da juvenilídade dos anseios. (p.201)

Em O Baile de Sceaux, mademoiselle de Fóntaine e monsieur.de Longueville recorrem
ao canto para exprimir os sentimentos que eles não ousam confessar. Algo de semelha~te

vamos encontrar em Monique, que, às vésperas de ser mãe, transforma-se em poetisa. E o
que vemos, à página 32:

- Verás, em breve, as canções de ninarque espero compor{.] -seu amoroso olhar
acaricia o esposo enlevado.

Jules meprometeu musicar alguns versos. Hoje vou recitar-lhe os que te mostrei.

No Diário de Constance, à página 228:

Toquei págínas geniais dos poetas da música, só para ele, em casa. Como se
enternece, ante as baladas mais singelas! Cheguei a improvisar! Vejo-me inspirada se
os olhos dele buscam os meus!Já temos, nós dois, uma composição somente nossa, a
"nossa"fuga... E atéhoje não disse ainda se me ama e... serápreciso dizer?

Este último conceito aprofunda a idéia de perfeito entrosamento amoroso. A fuga, como
sabemos, é uma composição fundada sobre o sistema de imitação obstinada, em todas as
suas partes; é o que faz com que essas diversas partes pareçam sempre fugir e se perseguirem
naturalmente.

>,
)} )l-
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Essas relações da música com os estados psicológicos são melhor descritas por Balzac,
em A Duquesa de Langeaís. Não seria exagero dizer que éa música que articula esse conto
fantástico. Ela chega a aparecer três vezes nó decurso da ação, ardente e misteriosa,
responsável pelos momentos mais vibrantes. Estabelecendo um contraste sutil, serve de
quadro ao retrato cruel e impiedos9 dessa outra Fedora, personificação da frivolidade, da
indiferença e da astúcia femininas. E a música a razão da cólera do general de Montriveau,
quando, entrando bruscamente no salão, ouve a duquesa em seu piano. Nesse momento,
ela temuma influência decisiva na crise moral que atravessa o herói da história: não somente
acólera legítima do general se esvai, como aduquesa se serve do seu instrumento para simular
um sentimento que ela não quer confiar a palavras. Bem no meio do entrecho, quando
Montriveau ouve de novo a mesma melodia, num convento, ela adquire uma ressonância
psicológica imensa. Graças a ela, ele reconhece a mão da mulher que não consegue esquecer,
e ela o faz conceber o projeto louco de seu seqüestro. Aqui, Balzac exprime, através do
órgão,toda a gama das emoções humanas: triunfo, reconhecimento, alegria, amor, felicida
de, melancolia, dor, resignação, numa improvisação abrasadora. No final do romance, às
vésperas do seqüestro, "os cantos da noite, como os da manhã, a música dos órgãos, as
harmonias suaves", aparecem uma última vez, como uma predição do desfecho fatal do
plano.

No romance, vamos encontrar o melhor exemplo desse relacionamento numa cena de
reunião em casa das Lajarriges, à página 181, quando Monique espera renovar o humor de
Florian. Sabemo-lo acabrunhado com ~ chantagens de Rossellane, a suposta filha rejeitada.

"No descanso do instrumento aberto, FanJan la Tulipe manuscrita em pauta, faz lembrar
a canção popular: Boira, qui'voudra, larirette." Da autoria de Emile Débraux, FanJan la
Tulipe descreve-nos um tipo de soldado francês, amante do vinho, das mulheres e da glória,
sempre disposto a combater pelas causas que considera justas. Composta em 1819, teve
sucesso imediato. Na cronologia, estamos em 1825, há apenas seis anos de seu aparecimento.
Na gratuidade de uma observação, o autor verifica que ela ainda lembra a antiga canção
popular, sobre a qual foi concebida. Para que possamos interpretá-la, vamos transcrever na
íntegra sua primeira estrofe, pois, no trecho do livro, só se encontram suas duas primeiras
linhas:

Comme l'mari d'notre mere
Doit toujours s'app'lerpapa
Je vous dirai que mon pere
Un certain jour me happa
Puú, me'm 'nant j'usqu'au bas de la rampe
M'dit ces mots qui m'mirent tout sem d'ssus d'ssous
J'te dirai, ma foi
Qu'i n'y aplus pour toi
Rien chez nous
Via cinq sous, et décampe
En avant, Fanfan la Tulipe.' .Jl.

Oui, mil!'noms d'un pipe
Enavant.

Numa tradução livre:

Como o marido de nossa mãe
Deve sempre se chamar papai

Eu vos direi que meu F
Um ceno dia me agarr
Depois, empurrando-rr
Disse-me essas palavras
Eu lhe direi, juro
Que em nossa casa
Não há mais lugar para
Eis aí cinco centavos, e
Em frente, Fanfan la Tl
Sim, com mil diabos,
Despache-se!

Aqui, como em A Duquesa
conteúdo particular só pode ser'
que deve ser relido. O fato de SI

menos quando ele nos rejeita. E
A canção é, pois, um símbolo c
razão dos sofrimentos de Floria
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;ão melhor descritas por Balzac,
a música que articula esse conto
da ação, ardente e misteriosa,
do um contraste sutil, serve de
Jersonificação da frivolidade, da
ólera do general de Montriveau,
em seu piano. Nesse momento,
o herói da história: não somente
do seu instrumento para simular
I no meio do entrecho, quando
to, ela adquire uma ressonância
Jher que não consegue esquecer,
qui, Balzac exprime, através do
~cimento,alegria, amor, felicida
adora. No final do romance, às
nanhã, a música dos órgãos, as
a predição do desfecho fatal do

e relacionamento numa cena de
:que espera renovar o humor de
sellane, a suposta filha rejeitada.
Januscrita em pauta, faz lembrar
a de Emile Débraux, Fanfan la
vinho, das mulheres e da glória,
lStas. Composta em 1819, teve
as seis anos de seu aparecimento.
a ainda lembra a antiga canção
:rpretá-la, vamos transcrever na
encontram suas duas primeiras

Eu vos direi que meu pai
Um certo dia me agarrou
Depois, empurrando-me pela escada abaixo
Disse-me essas palavras que me deixaram transtornado
Eu lhe direi, juro
Que em nossa casa
Não há mais lugar para você
Eis aí cinco centavos, e dê o fora.
Em frente, Fanfan la Tuiipe,
Sim, com mil diabos,
Despache-se!

Aqui, como em A Duquesa de Lar1geais, foi confiado ao instrumento um discurso, cujo
conteúdo particular só pode ser transmitido indiretamente i por isso, é nas palavras dacanção
que deve ser relido. O fato de ser marido de nossa mãe não faz de alguém nosso pai, muito
menos quando ele nos rejeita. Bílnia, como Rossellane; como Fanfan la Tulipe, é rejeitada.
A canção é, pois, um símbolo de rejeição,uma censura tácita, particularizada, configura a
razão dos sofrimentos de Florian, eali está como pará lembrar-lhe as leis de causa e efeito.

'-'r *

Poderíamos citar ainda inúmeros outros exemplos da música, revelando, como lingua
gem, as disposições emocionais e psicológicas das personagens, mas limitar-nos-emos a
apenas mais alguns, colhidos ao acaso e bastante expressivos:

À página 168: "REPETEM-SE as entrevistas de Rossellane, executadas à sensibilidade de
Barrasquié como as variações de uma sinfonia infernal" .694 .

À página 265: "ouve sem ouvir a récita em coro dos grilos que enxameiam no jardim",
fras~ que descreve um estado de confusão mental bem pr6ximo do delírio.

A página 266: "Não ouve o rouxinol que modula serenatas dentro da noite, mas sintoniza
a coruja que pia no arvoredo a caçar arganazes", uma seleção perceptiva de seu estado
depressivo.

Outro trecho que selecionamos para· ilustrar esse recurso é, igualmente, tão bem
formul~oque quase por si mesmo se explica, desde que não o separemos de sua primeira
parte, não musical, mas necessária à sua compreensão, da qual daremos aqui apenas um breve

694 Daremos aqui uma seqüência de três exemplos da Comédia Humana, que encerram a mesma
idéia. Em O Primo Pons: "Não é necessário reproduzir as diferentes palestras, executadas como
as variações de um tema, a que se entregou a Cibot nas pensões e nas casas de família" . (CH VaI.
X,p. 573 PP)
De Pequenas Misérias da Vida Conjugal: "Durante três meses, seis meses, Carolina executa os
concertos, os solos mais brilhantes sobre esta adorável frase:
"Serei rica! - terei mil francos por mês para vestir-me". (CH VaI. XVII, p. 549 Pmv)
A personagem é o sr. de La Baudraye, no romance A Musa dn Departamento: "Se não tinha nada
a fazer, ia passear pelo Mail, de onde se desconina um admirável panorama do vale do Loire, e
tomava um banho de ar enquanto a esposa executava uma sonata de palavras e duetos de
dialética". (CH VaI. VI, p. 299 MD)
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apanhado, conservando a integridade da segunda, por centralizar os elementos musicais de
nosso interesse.

Sabemos que a morte do irmão em circunstâncias trágicas, acarretando a perda do filho,
deixara Monique em tal estado de consunção que florian, superando os preconceitos,
resolvera aceder ao seu pedido de consulta à maga. E no percurso que o médico procura
despertar a atenção da esposa para o pitoresco da natureza. Ela, entretanto

[..]emudecefitando oquadro bucólico através das escuras nuanças do pessimismo.
{.]

Para ela, à sombra almiscarada, os caules nodosos se contorcendo na aragem,
semelham serpentes encolerizadas; ouvindo o escoachar das águas primaveris, em
murmúrios flutuantes, regista queixumes da fadiga de quem muito caminhou por
vales e montes; os regatos lembram torrentes de lágrimas; seus rumorejas, soluços; as
borboletasavoltearem, volúveis, sobre arelva, nódoasaperturbarem avisão; as copas
abundantes de sombras, telhados constringentes. Opróprio vento lhe parecepersegui
do pelo sol, afugir espavorido, resmungando alto. (p. 93)

Após haver conquistado, na entrevista com a maga, a paz que buscava,

De regresso, apresenta-se Monique totalmente modificada. Parece impregnar-se de
vida nova. Com indisfarçável contentamento tudo apreende agora em tintas de
otimismo; em cada lance da paisagem, recolhe aulas de harmonia e confiança,
expressas nas galas da natureza{.]Monique devaneia... O vento entôa endechas, ao
longo de longo percurso aéreo. Revoadas de borboletas, imitando pétalas esparsas ou
flores volantes, flutuam àsombra dos olivais. Cantam águas nos taludes, andorinhões
voltivoam cindindo o ar quais turquesas aladas. A ramalhada, quando o cabriolé
rompe os túneis de verdura, recorda baldaquim de veludo com franjas de seda e os
ramos entrelaçados sobre o carreira são arcos de triunfô, dosséis para a alma da
senhora Barrasquiéque se vê renascida. Tomada de júbilo misterioso, sente ocoração
tangido de harpejos ignotos, assinalando música de alegria no ádito do ser, ao prelibar
ofuturo. (pp. 113/114)

Vemos, no trecho, como as novas disposições de espírito de Monique são representadas
pelo advento da música, que vem dar colorido aos sentimentos novos. Chegamos mesmo a
perceber uma gradação, ou seja, a passagem das antigas disposições pessimistas para as novas
alegrias, depois do ocorrido em casa da maga. Por isso, o vento começa por entoar endechas,
o canto fúnebre que homenageia os mortos, e, pouco apouco, essa natureza funérea vai sendo
substituída por uma luminosidade trazida pelavida contida nos elementos, borboletas, flores,
pássaros, ramagens. O baldaquim de veludo com franjas de seda, lembrando-nos um coche
mortuário, é como que o cortejo fúnebre da Monique viva-morta, que agora renasce entre
arcos de triunfo dos ramos entrelaçados sobre o carreiro. Finda a descrição, as frases
inscrevem-se como em pentagramas...

'f

Mais um exemplo que poderíamos ancorar nessa classificação, de concordância entre a
natureza e os estados afetivos, é o que se encontra à página 219, trazendo, além disso, outra
conotação pressaga: -

À BOLÉIA, uma voz
Tage:

Jours de tendresse
Comme un beau songe
Jours de tristesse
De chagrin et d'ennui
Loin de ma douce am~
Désormais, de ma vie
Vont pour toujours
Hélas! Flétrir le cours...

Pela estrada ondulante,
na direção de Paris. Muito1
embala os viajantes. (pp. 2.

Rocher, bois de la rive
Echo, nynpheplaintive
Adieu!Je vais
Vaus quitterpour jam..

Estamos em junho de 1827. E
buscando" a renovação de ambier
Íntimas". (p. 220)

Mas, em verdade, é uma viage
para ele em dezembro desse mes[

Vejamos como a letra da cc
penúltima estrofe, que foi omitid

Terre chérie
Ou j'ai reçu le jour,
JeuneMarie
Objet de mon amour... i

695 Dias de ternura
Como um belo sonho, fugiraJ
Dias de tristeza
De mágoa e desgosto,
Longe de minha doce amiga
Daqui em diante, vão
Para sempre
Ai! alterar de minha vida o cu

696 Rochedo, bosque da margem
Eco, ninfa chorosa
Adeus! Vou deixar-vos
Para sempre...

697 Terra querida
Onde nasci,
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À BOLÉIA, uma voz clara canta com tristeza os versos da romança Fleu-ve du
Tage:

Jours de tendresse
Comme un beau songe on fui
Jours de tristesse
De chagrin et d'ennui
Loin de ma douce amie
Désormais, de ma vie
Vont pour toujours
Hélas! Flétrir le cours...695

Pela estrada ondulante, adameblanche, diligência de dois compartimentos, roda
na direção de Paris. Muito para trásficaram os campos do Aude. O canto do postilhão
embala os viajantes. (pp. 219/220)

Rocher, bois de la rive
Echo, nynpheplaintive
Adieu!Je vais
Vous quitterpour jamais...696

Estamos em junho de 1827. Essa é a viagem de recreio que ",Propusera Florian àesposa",
buscando" a renovação de ambientes e a mudança de ares, favoraveis àcicatrização das chagas
Íntimas". (p. 220)

Mas, em verdade, é uma viagem de despedida, a despedida da própria vida, que terminará
para ele em dezembro desse mesmo ano.

Vejamos como a letra da canção insinua e pressagia emoções e acontecimentos. A
penúltima estrofe, que foi omitida no livro, diz:

Terre chérie
Ou j'ai reçu le jour,
JeuneMarie
Objet de mon amour...697

695 Dias. de ternura
Como um belo sonho, fugiram;
Dias de tristeza
De mágoa e desgosto,
Longe de minha doce amiga
Daqui em diante, vão
Para sempre
Ai! alterar de minha vida o curso...

696 Rochedo, bosque da margem
Eco, ninfa chorosa
Adeus! Vou deixar-vos
Para sempre...

697 Terra querida
Onde nasci,
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[. ..JesoacomosuasdespedidasaoscamposdoAude, que "para trásficaram". (p.220)

Nossa interpretação, que nos pareceu refletida de maneira inequívoca pelo próprio texto,
.reassegura-se em Balzac quando percebemos ser essa ária aquela mesma que Antonieta, a
duquesa de Langeais, dedilha ao órgão do convento de carmelitas, onde se sepultara para
sempre. O propósito do romancista é ali idêntico: despedidas e presságio de morte. Além
do que, Teófilo Braga nos diz que foi inspiradora da tristeza irreparável dessa romança
francesa, Fleu've du Tage, a ária plangitiva do salgueiro, cantada por Desdêmona como um
pressentimento de morte.698

O Larousse Illustré diz-nos ser FleU've du Tage uma romança terna, sentimental e
langorosa, que esteve em voga àépoca da Revolução, e que se cantava ainda por volta de julho
de 1830. Ignora-se quem foi esseJ. H. Demeur, que compôs aletra. Quanto ao autorda música,
BenoltPollet,seunomeé também inteiramente obscurohojeemdia,mas, artista conceituado,
hábil virtuose da harpa, teve, em seu tempo, a fama de compositor admirável ede verve
fecunda. Todavia, dele só nos resta agora essa romança, de dezesseis cadências, de um
movimento agradável e natural, e menos trivial que os versos sobre os quais foi composta.

Assinalamos ser essa a segunda vez em que aparece no livro o postilhão, sendo que a
primeira, associada aPotter, àpágina 93. Por essa época, tal figura começava já adesaparecer.
A esse respeito, o Grand Díctíormaíre assinala que só poderíamos encontrá-lo, com mais
freqüência, nas óperas cômicas e nas grandes estradas e acrescenta que "logo os naturalistas
serão obrigados a reconstituí-Io como um animal antediluviano qualquer, com ajuda de um
botão de seu casaco e da gáspea de uma de suas botas, achados em uma escavação, no campo.
A estrada de ferro o matou" ...699

EmA Prima Beite, vamos encontrá-lo citado, de maneira peculiar, na frase "mais bonito
que o postilhão de Longjumeau", (CH VoI. X, p. 370 Be) paródia de um estribilho da ópera
cômica O Postilhão de Longjumeau, de Leuven, Brunswick e Adam, estreada em 1836.

Aqui, temos o próprio Balzac consagrando o postilhão-eantor como mais uma imagem
operística.

Outra canção que se pode ouvir, trauteada por Rossellane, àpágina 249, é A'vaI, díns la
prado, que, assim grafada, não nos permitiu sua identificação. Tivemos de recorrer epistolar
mente à própria Carcassone, quando obtivemos a informação de tratar-se de uma canção
occitana, intitulada Se canto. O registro mediúnico reproduz apenas o seu primeiro verso.
Imaginamos que, com essa reprodução, o autor exagerou a seriedade do recurso a uma
psicoteca, que, de fato, só lhe permitiria conhecer de uma canção a letra, nunca o título.

Informação mais interessante, contudo, é aque mais tarde viemos a localizar em Poueigh,
esclarecendo-nos tratar-se de uma canção de marinheiros que o cancioneiro do Languedoc

Jovem Maria
Meu amor...,

698 T. Braga, "Balzac eoNaturalismo no Romance" . Comédia Humana, VaI. VI, p. XXVTIr.
699 GDUL XIX' S. 1866/76, verbete "Postillon".
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700 Belo passo de sua vida foi
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coloca em cena como destituídos de escrúpulos em raptar as beldades que se aventuravam
a subir a bordo e revelar-lhes seu amor e um fictÍcio nascimento ilustre.

A grande ambição de Rossellane -legitimar para si própria uma origem ou condição 
denuncia-se, uma vez mais, através de sua canção, que lhe trai indiretamente toda a manobra
de sua estratégia amorosa.

Balzac, fazendo o tio Fourchon, em Os Camponeses, interpretar, no original, uma
canção de Natal borgonhesa, institui-se modelo para o procedimento. Transcrevemos aqui
a estrofe, tal como se encontra no romance:

Ein bel androi de sai vie
Ça quai taule ein jour
Ai changé l'ea de bréchie
An vin de Mador.

(Vn bel endroit de sa vie - Fut qu'à table un jour
Il changea 1'eau du pot - En vin de Madere)7oo (CH VoI.XIII, p.179 Camp)

*
>'1" )'"

Depois de havermos analisado a música em Balzac, como especulação filosófica, como
um princípio de emoção e meio psicológico, como notação da sua ação na alegria e no amor,
estudando-a também em suas relações com a paixão e a loucura, veremos, agora, sua
contribuição de idealismo na obra de arte, analisando suas relações com a arquitetura.

Mais uma vez, é Gambara quem nos falará dessa relação em sua ópera Mahomet, feita só
de idéias:

Que brilhante e majestosa harmonia nesse canto, no qual eu tenha talvez alargado os
limites da melodia! Pois não era preciso exprimir as maravilhas desse grande movimento
de homens que criou uma música, uma arquitetura, uma poesia, costumes e um modo de
ser? Ouvindo-a, o senhor passeia sob as arcadas do Generalife, sob as abóbadas esculpidas
do Alhambra! Os floreados da ária pintam a deliciosa arquitetura mourisca e as poesias
dessa religião galante e guerreira que se devia opor à guerreira e galante cavalaria dos
cristãos. (CH Vol XV, pp.445/446 Gam)

Não é essa a mesma relação que vemos logo no início do romance, quando padre Marcel
contempla o solar dos Barrasquié?:

Com o solo do violino nos ouvídos, esquadrinha, saltitante, a construção que
parece dormir com as janelas cerradas. Coloca a mão em víseira e inspeciona.
Escorrega a inquirição do olhar das cornijas gregas para os tríglifos manchados pelas
chuvas, dos óvalos que adornam a frontaria aos pilaretes de lióz e vai assustar-se,
acima da arquitrave, com as carrancas a caretearem nos orifícios das calhas. (pp.
24/25)

700 Belo passo de sua vida foi um dia à mesa transmudar a água do pote em vinho madeira.
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Outro exemplo às páginas 214/215:

Ondula achuva entre as escamas das ardósias, toca umpizicato nas vidraças, desce
em cordas d'água dos beirais, escoacha em gargarejospelas bocas-de·lobo sobre opátio.
Na lareira, as labaredas dançam à maneira de pétalas ao vento.

Por toda ~ssa importância que Balzac concede a músicos compositores, intérpretes,
amadores e simples ouvintes, é que vários críticos foram levados a colocar a música em sua
obra, no mesmo nível que a literatura e a pintura. E o trecho que agora iremos examinar
pareceu-nos focalizar justamente a emergência simultânea de música e pintura como
linguagem literária. Comecemos por transcrevê-lo:

Ao sereno, no pátio fronteiriço a uma das casas ribeirinhas, celebram·se bodas.
Com clarineta, oboé, flauta, fagote, Jlajolé, inicia-se a improvisação de danças
populares entre gárrulos convidados. E a Monaco:

A la monaco
L'on chasse
Et l'on déchasse.
À la monaco
L'on danse comme il faut. (p. 301) 701

Essa cena de boda é sucintamente exposta; contudo, ela amplifica-se ao complementar a
descrição do Éperon à broche, feita no início do capítulo anterior.

A complementação é feita, de maneira bastante hábil, através da música, que, agindo
ainda aqui como um princípio de emoção, anuncia e estrutura Ulll novo quadro que aparece
frente ao albergue. Ela faz a transição do clima de tragédia e morte, reinante no interior do
recinto, para o de alegria e vida, que se instala em seu exterior. São como duas pinturas que
reproduzem cenas tomadas dentro e fora da estalageml02Essa associação é estabelecida por
Renet, que, procurando abandonar o recinto onde ocorrera a morte de Rossellane, "Ao
descerrar a porta principal", faz com que "uma lufada de música penetre o saguão". (p. 300)
Essa ação dos ventos, ainda que não realmente veiculando a música, vai exercer-se, de fato,
sobre as emoções da personagem, como aliás já tem sido constatado. Dentro desse mesmo

701 Na monaco
Dá-se passos à direita
E à esquerda...
Na Monaco
Dança-se como deve ser.

702 Na descrição de um café em Douai, em A Procura do Absoluto, Balzac estabelece de modo tão
direto uma associação com a pintura, que somos levados a crer que semelhantes ambientes o
motivassem sempre da mesma maneira, sugerindo-lhe idênticas correspondências:

"Um café é uma reunião na qual, durante todo \,Im serão, convidados bebem os vinhos
finíssimos e os licores que abarrotam as adegas naquele bendito país, comem gulodices, tomam
café preto, ou café com leite gelado; enquanto as mulheres cantam romanças, discutem indumen
táriaou contam umas às outras os grandes nadas da cidade. São sempre os quadros de Miéris ou
de Terburg, menos as plumas vermelhas dos pontudos chapéus cinzentos, menos as violas e os
belos trajes do século XVI". (CH Vol XV, p. 541 PA)
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sentido, veremos a natureza conspirar em prol da morte, quando Rafael de Valentin se
dispõe ao suicídio: "lufadas de vento carregadas de tristeza e uma atmosfera pesada também
o aconselhavam a morrer". (CH VoI. XV, p. 17 Pon)

Ainda o mesmo significado é expresso, quando Rossellane se desespera ante os desafios
do destino: "Superava-os a todos, entretanto, treme agora às lufadas gélidas da desesperança,
temendo abandono e solidão". (p. 284)

Veiculando a música, um exemplo de Seráfita: " O pessoal da casa ouviu os estranhos
sons de uma melodia que, diziam, parecia trazida dos quatro pontos cardeais, pelo sopro
dos ventos". (CH VoI. XVII, p. 160 Ser)

A Monaco é uma dança popular, em voga, provavelmente, a partir da Revolução. Era
uma espécie de ronda que se executava ao som de uma ária a 2/4 de um ritmo ardente.
Adaptou-se essa ária, de modo melhor ou pior, às palavras de uma canção cujo refrão parece
indicar, até certo ponto, os próprios detalhes e a natureza mesma da dança.

Em sua execução, o autor confia-a a uma clarineta, um oboé, flauta, fagote e flajolé.
Talvez esse último instrumento seja, do conjunto, o menos conhecido. Numa primeira
informação ficamos sabendo tratar-se de um instrumento semibárbaro, de sons duros,
penetrantes e estridentes, e que nunca foi bem acolhido nas orquestras, a não ser nas dos
bailes públicos, de tabernas, como os que se vêem nos subúrbios de Paris, onde ocupa o
lugar da flauta, precisamente em função da crueza da acuidade e da potência dos sons que
emite/o3

Sua bastardia ambienta, portanto, com correção, uma boda popularesca.
Encontramos em George Sand, Histoire de ma Vie, no capítulo XI, um subtítulo "O

Flajolé", que achamos interessante reproduzir, não só porque confirma ainda mais o acerto
da escolha do instrumento, e, coincidentemente, da música, como também, pela beleza
poética do trecho:

Uma lembrança que data dos meus quatro primeiros anos é a de minha primeira
emoção musical.(1808) Minha mãe tinha ido visitar alguém em um vilarejo perto de Paris,
não me lembro qual. O apartamento era alto, e a janela, sendo demasiado pequena para
ver o fundo da ma, eu só distinguia as cumeeiras das casas cincunvizinhas euma enorme
extensão de céu. Passamos lá uma parte do dia, mas nada me chamou a atenção, de tal
modo estava eu interessada no som de um flajolé que executava, sem cessar, um número
incrível de canções que me pareceram admiráveis. O som partia de uma das mansardas
mais altas, e mesmo de muito longe, pois minha mãe, a quem perguntei o que era, mal
conseguira ouvi-lo. Para mim, cujo ouvido era aparentemente mais apurado e mais sensível
àquela época, eu não perdia uma só modulação desse instrumento, tão agudo de perto e
tão doce à distância, e eu estava encantada. Parecia-me ouvi-lo em sonho. O céu estava
limpo, de um azul fulgurante, e as delicadas melodias pareciam planar sobre os telhados e
perderem-se no próprio céu. Quem sabe se não seria um artista de inspiração superior,
que, nesse momento, não tinha outro ouvinte atento que não eu? Poderia, perfeitan1ente,
ser também um doméstico que estudava a ária da "Monaco", ou das "Loucuras da
Espanha.J04

703 GDUL XIX e. S. 1866/76, verbete "Flageolet".
704 G. Sand, Histoire de ma vie, 1856, Tome Quatriême, Michel Lévy Fn~res, Librairies-Éditeurs,

pp. 104-105.
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A eleição dessa dança popular para servir à respectiva cena de bodas obedeceu, como
acabamos de ver, a um princípio de criteriosa. escolha - e quanto mais informações
solicitamos, mais aprofundamos a sua adequação.

Atentemos, por fim, para alguns de seus aspectos de linguagem. - Chasser e déchasser 
coreograficamente, trata-se de um passo figurado que se compõe de um chassé, à direita, e
um déchassé, à esquerda. Chama-se também "à direita e à esquerda". O chasséé o nome de
uma figura do cotilhão (cotillon), uma espécie de contradança de pares (Dicionário Fran
cês-português. I.C. de Castro Freire). O cotillon, conforme o Noupeau Petit Larousse, é uma
anágua das camponesas (vestimenta), em sentido ultrapassado. E também uma espécie de
polca, com mímica e coreografia, pela qual se encerra muitas vezes o baile. Essa informação
do Grand Larousse termina dando-nos o seguinte exemplo: "O pessoal das bodas se entrega
a essas intermináveis últimas contra-danças chamadas cotilhões". (Balzac)

A preferência do autor por velhos instrumentos de música não se restringe ao flajolé. A
turlutaine e o oficlide darão continuidade a toda essa seqüência de sofisticadas informações,
conduzindo-nos, além disso, a mais algumas interessantes descobertas.

Presente de Renet a Constance (pp. 222 e234), a turlutaineé realmente, como nos assegura
o texto, uma pequena caixa ~e música para ensinar a cantar o serin (canário); por isso, é mais
conhecida como serinette. E, na verdade, um órgão em miniatura, mecânico, de tubo e de
cilindro, que se toca com a ajuda de uma manivela. Inventada, ao que consta, em Nancy, no
século XVIII, teve, a princípio, o nome de turlutaine.

Outra informação interessante foi aque encontramos em artigo de EdithManonni, escrito
para a revista Art et Décoration, nO 238, com fotos cedidas pelo Musée du Conservatoire.
Reunidos numa mesma fotografia, fomos encontrar dois dos instrumentos objetos de nossa
pesquisa, justamente, a turlutaine e o flajolé, onde lemos que este último precedeu aquela, e
que servira, igualmente, para a mesma finalidade, ensinar a cantar o serin.

O oficlide, encontramo-lo citado à página 64, servindo a uma metáfora para traduzir o
timbre de voz de um popular: "E com voz grave, qual se disparasse notas de oficlide, arremata
o estribilho da Carmagnole como em plena Praça da Greve, ao crepitar da Revolução" ...

Chamado também em inglês e alemão "Baixo de harmonia", esse é um instrumento de
cobre, a: chaves, da família dos trombones_ Sua invenção se atribui (Fétis) ao francês Frichot,
por volta de 1790, mas o primeiro que obteve a patente do novo instrumento e o construiu
foi o parisiense Halary (1821). Foi usado na orquestra por Spontini, em 1819, que dele se
serviu na partitura de sua ópera OlimpiaJos

A introdução desse instrumento exótico no romance teve, a nosso ver, a intenção de
fazer-nos evocar o pioneirismo de Balzac a respeito.

Segundo nos informa Amour, ao pesquisar sobre música para os seus romances,

Ele se documenta ainda sobre a acústica, sobre os instrumentos novos: em 1846 (onze
anos antes que uma classe de saxofone fosse criada no Conservatório), ele escreve em O

705 Diccionario de la musica, Della Cone y Gani, verbete"Oficleide" , Ed. Ricordi Americana, Soe.
Amer. Ed. y Com. B. Aires, 1949, p. 342.
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Primo Pons: "Schmucke era encarregado pelo teatro onde ia todas as noites dos instnullen
tos que não são representados na orquestra do bulevar, e que são muitas vezes necessários,
como a viola de amor, o come-inglês..., e as invenções de sax" .106

Nós próprios conseguimos localizar exemplos ainda mais expressivos, quando confron
tados com os da psicografia. Em A Solteirona, falando-nos da voz do sr. de Valois, o
romancista assim se expressa: "Sem possuir o volume dos baixos colossais, o timbre dessa
voz agradava por um médio estofado, semelhante aos acentos da trompa ihglesa, resistentes
e doces, fortes e aveludados". (CH Vol VI, p. 442 Solt.)

Em A História da Grandeza e da Decadência de Cesar Birotteau, veremos uma
vendedora, a sra. Madou "falando como uma flauta rouca". (CH Vol VIII, pA01 CB)

E, ainda nessa obra, a mesma mulher terá sua voz comparada à do instrumento em
questão.

No restante, uma boa mulher, forte em cores, que usava na cabeça um lenço por cima
da touca e conquistava, com sua voz de ofic1ide, a estima dos carroceiros que lhe levavam
as mercadorias e com os quais fazia" encrencas" que sempre terminavam numa garrafa de
"branquinha". (CH VaI VIII, pAOO CB)

706 Mme. L. Maurice - Amour, La Musique, p. 206. Le Livre du Centenaire.
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xv - A PSICOGRAFIA E A MESA

La question culinaire tient dans Balzac presque autant de place
que la question d'argent. Ses héros .'Ont aussi .'Ouvent à table que
ceux de Rabelais et les menus de leurs repas rivalisent avec ceux de
Gargantua et de Pantagruel, mais avec plus d'art. La grande
cuisine date du XIJr Siecfe/07

H Clouzot et R. H Valensi, Le Paris de la Comédie Humaine,
Paris, Le Goupy, 1926,p. 97.

A Comédia Humana comporta a enumeração de cardápios variados, para todos os
bolsos, e Balzac parece adequá-los convenientemente à qualidade e situação social dos
convivas. Há, naturalmente, os tradicionais almoços de amanuenses e, em Uma Estréia na
Vida, ele dá-nos um apanhado dos falaciosos ágapes piedosamente mencionados no registro
arquitriclino-forense do estudo Desroches, desde o almoço da fundação, em 1525, por
Guerbet, procurador no Châtelet, até o pretenso almoço de entronização do tabelião Oscar
Husson, no dia 25 de novembro de 1822, na residência de sua mãe, madame Clapart. Quanto
ao jantar habitual do patrono do estudo, Desroches, era bem mais frugal. Os "almoços de
rapazes" , como o evocado em casa da viscondessa de Grandlieu por Derville, em que ele é
apresentado a Máximo de Trailles, acabam, geralmente, em muita barulhada. No decorrer
da descrição, Balzac introduz-nos na intimidade do ambiente: é o caso do almoço dos
freqüentadores da pensão Vauquer e seus gracejos em "ramá" ou o da chegada de Desiré
Minoret-Levrault à Nemours, preparado por Zélia, por ocasião de seu sucesso com a
licenciatura em Direito; o almoço de aniversário de Margarida Claes, sempre seguido de um
baile célebre em todo o departamento. Há também muitos repastos burgueses dados por
ocasião de uma festa ou de um acontecimento feliz numa família, como o famoso jantar
oferecido pelos Thuillier a seus amigos e o que Léon de Lora oferece a seu primo Gazonal,
no café de Paris.

Se, por outro lado, se quer assistir a refeições de pessoas avaras, pode-se também recorrer
à 'Comédia'. Em casa dos Sauviat, o passadio é escasso; eles contentam-se com "arenques,
ervilhas, queijo e ovos duros, em salada temperada do modo mais barato possível". Frugal
também, por motivos mais nobres, a refeição habitual de madame de La Chanterie. "Esse
almoço, de uma frugalidade monástica, se compunha de um pequeno linguado ao molho
branco, batatas, uma salada e quatro pratos de frutas".

707 A questão culinária ocupa em Balzac lugar quase tão destacado quanto a questão do dinheiro.
Seus heróis se sentam àmesa com a mesma freqüência que os de Rabelais e os cardápios de suas
refeições rivalizam com os de Gargantua e de Pantagruel, mas com mais arte. A grande cozinha
data do século XIX.
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Essa lista poderia prolongar-se quase indefinidamente, o que, entretanto, é dispensável
para nos convencermos de que a mesa, nos romances balzaquianos, é presença obrigatória.

Como responderia o romance psicografado a essa incitação? Sem dúvida, com a fertili
dade habitual, no que diz respeito ao material que se nos oferece a exame; mas de modo
absolutamente intrigante, quanto àlocalização das cenas, parecendo fruto de um maniqueís
mo extremamente radical, para criar dois campos de ação, dois cenários por assim dizer
opostos, menos pelas suas respectivas características próprias que pelo cunho moral preten
dido pelo autor. E essa dualidade ainda se torna mais complexa, em função do tempo
decorrido. Assim é que no solar Barrasquié, santuário doméstico da vida familiar ilibada, o
tempo dos banquetes sociais, que nos são apenas citados sem serem descritos, pertence a um
passado anterior à tragédia. Em casa das Lajarrige, as novas convicções religiosas distanciam
a família do fausto a que estava habituada, introduzindo um modo de vida tão repassado de
simplicidade que os assuntos da mesa são-nos pura e simplesmente omitidos. Mas, quando
o cenário é a casa de Carla, ou, num segundo tempo, a de Rossellane, a imagem da cortesã
parece liberar também os prazeres da oralidade e definir nitidamente o outro campo de ação.

Para iniciar nossa análise, elegemos, sem nos preocuparmos com a ordem de surgimento
nos textos, um trecho da página 82:

A suntuosidade dos jantares à luz das velas para uma dezena de convidados, que
o casalpromovia noutra época, de há muito não enfileira landôs e caleches ao longo
dos gradis. Nem se realizam mais as tertúlias demoradas na degustação dos cognacs
earmagnacs da adega secular/OS

Preliminarmente, observamos, a propósito, algo que, à primeira vista, poderia parecer
contraditório: enquanto o autor expressa conceitos de sobriedade através de suas criaturas,
principalmente no tocante à bebida, a insistência nessa prática acaba por trazer o assunto à
evidência, resultando daí, de maneira surpreendente, um posicionamento tal que consegue,
ao mesmo tempo, evitar a descaracterização das intenções religiosas da obra e explicitar,
embora sob reserva, as preferências da autoria buscada como modelo.

No exemplo citado acima, a censura que incide no caráter geral das frases evidencia-se
no tempo pretérito em que é colocado o texto; mas, se, por um lado, ela nos sonega
especificamente a discriminação dos pratos, por outro, contrabandeia-nos parte doconteúdo
da adega.

O conhaque, na 'Comédia', será utilizado por Michu, misturado com o vinho de mâcon,
para embriagar o pai Violette. Além disso, J. N. Séchard, destilador caseiro, possuía, não
longe de sua vinha, "um pequeno quarto anexo ao seu celeiro, onde se encontravam os
utensílios necessários àdestilação dos vinhos de l'Angoumois, que fornecem, como se sabe,
as cachaças conhecidas como cognac".

Não flagramos em nenhuma menção o armagnac, que, contudo, é também uma
aguardente de uvas fabricada na localidade do mesmo nome, por sinal bem próxima de
Carcassone.

As primeiras personagens a quem é delegada a tarefa de censurar são padre Marcel e]ules,
lamentando a quantidade de pessoas embriagadas presentes na cidade:

708 Francaste! informa que, por essa época, manifestava-se a fortuna das pessoas na duração e no
luxo dos jantares. Op. cit., p.63.

Mata-se opovo em 'li1
- Hápessoas até do S
- E será que estiverm
- Se estiveram! Quer.
Ah! Essa nova geraç.
- Vêde, as cenas... Ql

No entanto,]ules ri-se, di\,(

multidão, como que os desculp
e desce à adega para apanhá-lo

Como nos dando uma ráp
"Temos até vinho de cheiro!"(

Balzac, em Os Camponese.
Há um diálogo entre Pechina
da outra, tenta seduzi-la para s

Olhe, o vinho de che
sonhar, imagine... A gen
cheiro? Então não sabe o

O privilégio, reseIVad
com um copo de vinho d(
de doze anos, que certa .
receitada pelo médico ao :

O caráter medicinal é aind
de citar: "Ora, nas casas do 14
de nervos serve de pretexto p~

Em seu diálogo com o p~

pequena dose de vinho. Promt
, 'do» I, por reme 10 ; apos o que,
conhecer suas propriedades, n
tes, como para não melindrar

Balzac era extremamente
sabido. Na feitura de suas obr:
que ali estavam, provisorian
destinados, entretanto, a sofre
ção do objeto correto lhe F
encontrar em A Procura do /
sobre a mesa uma sopa de tom
do Reno do manuscrito.?!

Essa rhesma pre<;isão irá e\
na cena em que, "A moda
oferecendo alféloa, pão e fror<

709 Ver "Habitações", pp 4 :,
710 M. Fargeaud, op. cit., p



o Avesso de um Balzac Contemporâneo 553

entretanto, é dispensável
)s, é presença obrigatória.
Sem dúvida, com a fertili
:e a exame; mas de modo
10 fruto de um maniqueís-
cenários por assim dizer

pelo cunho moral preten
xa, em função do tempo
da vida familiar ilibada, o
n descritos, pertence a um
:ções religiosas distanciam
o de vida tão repassado de
te omitidos. Mas, quando
lane, a imagem da cortesã
Ite o outro campo de ação.
,m a ordem de surgimento

ena de convidados, que
1dôs e caleches ao longo
degustação dos cognacs

~ira vista, poderia parecer
~ através de suas criaturas,
aba por trazer o assunto à
lamento tal que consegue,
osas da obra e explicitar,
delo.
ral das frases evidencia-se
um lado, ela nos sonega
leia-nos parte doconteúdo

lo com o vinho de mâcon,
ldor caseiro, possuía, não
onde se encontravam os

~ fornecem, como se sabe,

ontudo, é também uma
ar sinal bem próxima de

r são padre Marcel eJules,
lade:

das pessoas na duração e no

Mata-se opovo em vinho para comemorar a imortalidade do Senhor! (p. 38)
- Há pessoas até do Sigean na cidade. E todos exibem os sinais das pipas.
- E será que estiveram ontem na procissão do Senhor?
- Se estiveram! Quem diria, agora, que são os mesmos! E, no entanto, são...
Ah! Essa nova geração não deseja pensar!
- Vêde, as cenas... Que quantidade de bêbados! (p.39)

No entanto,Jules ri-se, divertido, comparando-os, inocentemente, a súditos de Baco, em
multidão, como que os desculpando. Argumenta que também eles precisam de algum vinho,
e desce à adega para apanhá-lo, o que propicia uma descrição minuciosa dessa peça.709

Como nos dando uma rápida idéia da variedade de seu sortimento, Jules diz ao cura:
"Temos até vinho de cheiro!"(p. 40)

Balzac, em Os Camponeses, faz longas preleções a propósito das virtudes dessa bebida.
Há um diálogo entre Pechina e Catarina, no qual esta última, a título de dissipar a tristeza
da outra, tenta seduzi-la para seu irmão Nicoláu, convidando-a à casa de M. Socquard:

Olhe, o vinho de cheiro de Socquard faz esquecer qualquer aborrecimento. Até faz
sonhar, imagine... A gente bebe e se sente mais leve. Mas você nunca bebeu vinho de
cheiro? Então não sabe o que é avida!

O privilégio, reservado às pessoas grandes, de molhar agarganta de tempos em tempos
com um copo de vinho de cheiro, excita de tal modo a curiosidade das crianças de menos
de doze anos, que certa vez Genoveva mergulhara os lábios num cálice dessa bebida,
receitada pelo médico ao seu avô doente. (CH VaI XIII, p.161 Camp)

O caráter medicinal é ainda mais enfatizado num exemplo precedendo o que acabamos
de citar: "Ora, nas casas do Morvan e da Borgonha, a dor mais ligeira, o menor sobressalto
de nervos serve de pretexto para o vinho de cheiro". (CH Vol XIII, p. 60 Camp)

Em seu diálogo com o padre, antes de descer à adega, Jules sugere a necessidade de
pequena dose de vinho. Promete, mesmo, um do melhor bouquet e chega a propor beberem
"por remédio"; após o que, cita o vinho de cheiro (pp. 39/40), demonstrando, assim,
conhecer suas propriedades, mas fazendo preceder a citação daqueles argumentos atenuan
tes, como para não melindrar o sacerdote, que ele reconhece tenso e angustiado.

Balzac era extremamente criterioso como historiador de costumes, o que é sobejamente
sabido. Na feitura de suas obras, os primeiros textos continham, muitas vezes, certos dados
que ali estavam, provisoriamente, apenas para aproveitar a idéia e compor a forma,
destinados, entretanto, a sofrerem uma retificação e serem substituídos, tão logo a localiza
ção do objeto correto lhe permitisse uma última revisão. Um exemplo disso vamos
encontrar em A Procura do Absoluto. Em um jantar em casa de Balthazar Claes, aparece
sobre a mesa uma sopa de tomilho, que substitui, vantajosamente, o pouco flamengo vinho
do Reno do manusCrito.7 lo

Essa rhesma pre~isão irá evidenciar-se no capítulo XXII, para onde agora nos dirigimos,
na cena em que, "A moda dos camponeses da região, [Margot] serve torradas e vinho,
oferecendo alféloa, pão e fmtos secos à criança" ... (p. 111)

709 Ver "Habitações", pp 481/483.
710 M. Fargeaud, op. cit., p 373.
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Aproveitando a deixa do próprio texto, vamos recorrer a um trecho de Os Camponeses,
para reafirmar a tipicidade do costume: "A senhora Courtecuisse, que antes se oferecia de
tempos em tempos uma garrafa de vinho de cheiro com torradaS, passou a beber somente
água". (CH Vol XIII, p. 175 Camp)

Assinalando-nos o ano de 1805, mais precisamente 15 de abril ou 25 GerminaI, Ano XIII,
nossa cronologia remete-nos ao fato histórico do pleno bloqueio continental:

Então, a cotação dos produtos coloniais, rum, café, chocolate, mudará bruscamente;
o açúcar, esse infeliz açúcar, tão dificilmente dispensável, tornar-se-á para as bolsas de
menor poder aquisitivo uma das despesas mais pesadas.?11

Retornando ao Os Camponeses, iremos deter-nos no "Café da Paz", onde o narrador,
ao historiá-lo, fará menção aos mesmos fatos da depressão econômica que registramos acima,
e, melhor ainda, nos dará conta da boa escola da autoria:

De 1802 a 1814, todos os burgueses de Soulanges iamlá jogar dominó e cartas, beber
cálices de licor e vinho de cheiro, comer frutas com aguardente e biscoitos, pois o alto
custo dos gêneros coloniais banira o café, o chocolate e o açúcar. O ponche era a grande
gulodice, bem como as bavaroises. Essas preparações se faziam com certa matéria açucara
da, xaroposa, semelhante ao melaço, cujo nome se perdeu, mas que fez então a fortuna do
inventor. (CH VaI XIII, pp. 236/237 Camp)

Com a "alféloa", parece-nos resgatado esse vocábulo perdido.
Em "Um Jantar de Cortesãs", capítulo CXIV de A Prima Bete, esclarece-se a razão dos

frutos secos oferecidos por Margot: "Serviam após a refeição a horrorosa sobremesa do mês
de abril". (CH VoI. X, p. 362 Be)

Em nota de rodapé, somos lembrados de que, na França, em abril, só há frutas secas. Na
cena em questão surpreendemos o autor imprimindo à informação o rigor da nossa
cronologia..

Entre as guloseimas inclui-se o pão, cujo valor se mencionará dois parágrafos abaixo:
..."de dois arratéis"712... (p. 111)

Essa especificação é comum. Em casa do sr. Hochon, em Um Conchego de Solteirão,
localizamos um pão de doze libras. (CH VoI. VI, p. 140 Cs)

Já em O Gabinete das Antiguidades, o notário Chesne1 porá, no quarto onde trancafia
o filho adotivo, um pão de seis libras. (CH VoI. VI, p. 622 Ga)

Gazonal, de Os Comediantes sem o Saberem, irá queixar-se, no café de Paris, do
comprimento dos pães de quatro libras que lhe são servidos. (CH VoI. XI, p. 276 Css)

'f

No prolongamento da reunião, a anfitriã oferece aos presentes, em sua língua nativa,
um vinho branco: - "E che 7le dici di questo vi71etto bia71co?" (p. 113)

711 J. Robiquet, op. cit., p. 124.
712 Arratel: o nome da libra, em Portugal e no Brasil (Nouveau Larrouse Illustré - 1897/1904).
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Uma segunda menção ocorre quando o jovem vinhateiro Renet, sugerindo um destaque
preferencial, encabeça, com os espumantes brancos, sua enumeração dos tipos produzidos
no manoir. (p. 239)

Vários amigos de Balzac deixaram-nos interessantes memórias sobre os hábitos de mesa
de seu ilustre contemporâneo. Suas opiniões são concordantes.

Em seu estudo Honoré de Balzac, diz Théophile Gautier:

Embora bastante s6brio e abstêmio habitualmente, Balzac não receava, de tempos em
tempos, "uma boa refeição" (un tronçon de chere lie);?13 comia com avidez jovial, que
inspirava o apetite, e bebia de maneira pantagruélica. Quatro garrafas de vinho branco de
Vouvray, um dos mais capitosos que se conhece, não alteravam absolutamente seu cérebro
forte e apenas conferiam um borbulhar mais vivo àsua alegria/14 .'

Opinião mais ou menos equivalente, nas lembranças de seu editor Werdet:

[...] s6 bebia água, e terminava essa refeição fmgal por uma (segunda) taça de excelente
café preto, sempre sem açÍlcar. .. depois, almoçava muito levemente, bebendo o conteÍldo
de um pequeno copo de vinho de Vouvray, que apreciava muito, e que tinha o poder de
lhe alegrar o espírito/15

Podemos ainda sondar, aqui, de maneira direta, a opinião do próprio romancista,
expressa na sua Nou'velle Théorie du Déjeuner: "Deve-se beber vinho a cada refeição?" De
modo algum, diz ele, ironicamente, ridicularizando a nova moda, que reduzia a zero o
desjejum. A maior falha que se possa cometer, além da de colocar uma toalha na mesa, é a
de fazer surgir aí uma garrafa. A moda exige, imperiosamente, que só se beba água pela
manhã. Pedir vinho é ter o ar de um pedreiro, um ex-combatente ou um velho professor
emérito...

Vinho! ora pois! você não seria um homem da moda, teria o ar de um proprietário
candidato às eleições. Seu anfitrião lhe faria servir, então, um vinho tinto; amarga
brincadeira! Pois você não ignora que a maior concessão da moda em favor de um
"sequioso" seria um vinho branco, e, ainda assim, que fosse do Enllitage ou do Li
moux.J16

Reportando-nos novamente a Carla, lembremo-nos de que a sessão em sua casa ocorre
pela manhã, quando ela só se "atreve" a oferecer um vinho branco. Estaria aí a razão do
emprego de sua língua nativa? Um recurso que encobriria, talvez, um certo constrangimen
to. Só não ficamos sabendo se o seu vinho provinha do Ermitage... embora, nessa altura da
cena, já estivéssemos convictos da procedência da inspiração pictórica ...

'f

'r 'l-

713 "un tronçon de chere lie": bonne chere, en style rabelaisien. ryoI II, Seuil p. 345 Ath)
714 Théophile Gautier. Honoré de Balzac. Poulet-Malassis, 1859, p. 87.
715 E. Werdet. Portrait intime de Balzac. Paris, Dentu, 1859, p. 87.
716 Oeuvres Completes de Balzac. Ed. Connard, XXXIX, p. 44.
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Entre os rituais da bebida, o brinde é, por certo, um dos mais populares, conceito que,
em Balzac, entretanto, ou talvez justamente por isso, sofreu peculiares censuras e restrições.

O gesto, surgindo no capítulo LXXI, tem, já no título, uma atenuante para qualquer
possível conotação de vulgaridade: "No qual se vê a influência de um hábito familiar no
destino". (p. 292)717

A passagem na qual nos deteremos é aquela em que:

Ergue-se omoço e, automaticamente, se dispõe aum hábito consagrado emfamília,
de partilharem os casais da mesma taça, nos momentos de júbilo. Aceita a taça, tenta
sorrir e, num esforço supremo de recuperação da tranqüilidade, sugereàcompanheira,
embora sem muita convicção:

- Bebamos juntos, na mesma taça. Diz-se que, brindando assim, o amor écomo
o sangue que nos corre nas veias!

Com a gentileza de quem desde a infânâa se habituou aos deveres da cortesia,
oferece aos lábios da companheira oprimeiro gole. (p. 295)

Brillat-Savarin, que não era somente gastrônomo, mas também alto funcionário e grande
burguês... sustentava que nada é mais vulgar que um brinde, hábito que se deve relegar aos
provincianos. Mas Burnand acrescenta que, apesar disso, brinda-se ainda em Paris, mas,
principalmente, nas famílias onde os costumes patriarcais se conservam,718

Ao assumir a iniciativa do brinde, Renet enquadra-se, com enorme propriedade, em
ambas as categorias, uma vez que Rossellane, como é sabido, já adquirira ares de parisiense.

Balzac parece, contudo, ter levado muito a sério a observação de Savarin. Não encon
tramos na 'Comédia' nenhum brinde semelhante. Os exemplos que conseguimos são de
obras da juventude. Em Armette et le Crímínel, onde as personagens são Jeanneton e
Vernyct, numa cena também ambientada em um albergue: "Allons, 'víens te mettre à table,
mangeons comme l'autrejour a'vec la mêmeassíette, la mêmefourchette et bu'vons au même
'verre!"719

Em L'/sraelíte, os amantes são Clotilde e Nephtali: "Les deux amants mangerent des
mêmes mets, dans la même assíette, a'vec la mêmefourchette, bu'vant dansle même hanap,
à la même place" ...720

La Derniere Fée dá-nos além do exemplo do texto, uma explicação em nota de rodapé.
Devemos atentar para o conteúdo desse exemplo, que expressa um certo embaraço,
mostrando tratar-se de uma prática fora de moda, além de localizá-la num reino de fadas. A
cena se passa entre a fada das pérolas e Abel:

[...] l'usage de l'empire des fées qui l'enchanta le plus, c'est que la fée partagea chaque chose
avec lui, et qu'ils se servirent du même verre.

717 Título similar ao do capítulo XXXVIII de A Prima Bete: "No qual se vê o efeito das opiniões
de Crevel". (CH VaI. X, p. 149 Be)

718 R. Burnand, op. cit., p. 132.
719 Vanlos, venha para a mesa, comamos, como outro dia, no mesmo prato, com o mesmo garfo,

e bebamos no mesmo copo! (p. 242)
720 Os dois amantes comeram as mesmas iguarias, no mesmo prato, com o mesmo garfo, bebendo

da mesma taça, no mesmo lugar... (p. 323)
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- C'est, lui dit·elle, un usage bien ancien; nous l'avons aboli, maisje trouve que nous avons
eu tort?21

Segue-se a nota de rodapé:

Dam les siec/es de chevalerie, lorsqu'une dame voulait favoriser un chevalier, elle le faisait
asseoir dam un repas auprés d'elle, et ils mangeaient ensemble?22

Observam-se os mesmos reparos nas Mémoires des Sanson:

M. de Blignac heurta son verre contre le verre de l'amphitryon avec un entrain qui
démontrait qu'il ne trouvait à ce toast rien d'insolite?23

:t-

:'~ )r

Outra bebida mencionada é o ch~, que já foi, aliás, objeto de citação no retrato de Florian,
para ilustrar demonstrações de anglomania, que o autor reproduz àmaneira do romancista.
Balzac, independentemente de sua maior ou menor simpatia pelos ingleses, não deixaria de
incluir em sua obra esse ritual elegante. O primeiro parágrafo do capítulo LVIll, deA Prima
Bete, exemplifica-o:

Nesse momento, Valéria servia, ela mesma, uma chávena de chá a Steinbock. Era mais
que uma distinção, era um favor. Há uma linguagem na maneira como uma mulher
desempenha essa função; mas as mulheres bem sabem disso; seria um estudo interessante
o de seus movimentos, de seus gestos, de seus olhares, de seu tom, de seu acento, quando
elas executam esse ato de polidez, na aparência tão simples. (CH Vol. X, p. 220 Be)

No livro, ele serve de pretexto para reunir, em casa dos Barrasquié, a anfitriã e sua amiga:

A tarde avistara-se com Eulalie, a grande amiga da infância) casada quanto ela.
Em tomo às aromáticas xícaras de verbena, conversando erecordando) como sempre)
buscara distrair o espírito pesado de preocupação) mas em vão. (p. 117)

Especificado como de verbena, é o mesmo que Walter Shandy, personagem de Sterne,724
aconselha ao seu irmão Tobias, numa carta que Balzac reproduz em A Fisiologia do Casa-

721 [...] o costume do reino das fadas que mais o encantou foi que a fada parúlhou com ele cada
coisa, e serviram-se do mesmo copo.
- É um uso bem antigo, disse ela; riós o abolimos, mas penso que foi um erro. (p. 176)

722 ... Nos séculos de cavalheirismo, quando uma dama queria favorecer um cavalheiro, ela o fazia
sentar-se à mesa de uma refeição peno de si, e eles comiam juntos. (Lacurne Sainte Palaye, p.
177)

723 O Sr. de Blignac bateu seu copo contra o do anfitrião, com uma espontaneidade que demons
trava que ele não via nesse brinde nada de insólito. (V01. I, Tome lI, pp. 49-50)

724 Lawrence Sterne, (1713-1768): um dos autores preferidos de Balzac. A carta é reproduzida do
livro VIII, capítulo 34 de A Vida eas Opiniões de Tristram Shandy. (CH Vol. XVII, p. 289 Fis)
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mento: "Para tua bebida só tenho a recomendar-te uma infusão de verbena e de er'va hanea,
que segundo as referências de Eliano,725 produz efeitos surpreendentes." (CH VoI. XVII, p.
291 Fis)

'f

Promovendo-se, economicamente, através de sua ligação com o médico, Carla opera
reformas na casa, onde, entre inúmeras inovações, se incluem as do menu: "Agora serve ao
médico mirabeles e calvados, em salva de malaquita com caprichados filhoses". (p. 119)

Depois da botelha musselina, para a qual vimos Jules transferir a vindima encontrada na
cave (p. 54), mais um recipiente aparatoso é a salva de malaquita, acondicionando as
guloseimas.

Provavelmente tirado do nome da comuna de Mirabeau, do departamento dos Baixos
Alpes, a mirabele é uma espécie de ameixa pequena, redonda, amarela, doce e perfumada,
com a qual se fazem sorvetes. Para localizá-la como tipicamente do Sul, diz-nos a 'Larousse'
que é preparada em grande escala, na cidadezinha de Brignoles, na Provença. Não a
registramos entre os inúmeros entremets da Comédia Humana.

Ao cdvado, uma aguardente de cidra, dedicamos um pequeno estudo no capítulo
"Transportes", p. 528.

Quanto aos filhóses, correspondem, em francês, ao gaufre, uma espécie de pâtisserie leve,
cozida entre dois ferros e cuja forma lembra a de um bolinho de mel. Os filhóses são muito
apreciados pelos camponeses franceses, escrevia Champier,726 no século XVI, o que vem
conferir adequação àsua provinciana presença no texto.

Na Comédia, podemos citar os filhóses de ananás, que Florina, de Uma Filha de E'va,
chupa displicentemente. (CH VoI. 11, p. 557 Fe)

E Mariotte, a empregada de Calixto, em Beatriz, tentando desgostar seu jovem patrão
das sábias preparações culinárias de Camilo Maupin, lhe dirá: - "Ah! o senhor tem um
barbo, senhor Calixto, e narcejas, e filhóses que só podem ser feitos aqui". (CH VoI. III, p.
254 B)

Sorvetes, ainda que não de mirabele, podem ser degustados em casa dos Lanty, em
Sarrasine.

À página 120, veremos, ainda, a italiana pedir "compotas, confeitos e orchata que
Margot, sempre atenta, não deixa faltar".

Uma série de exemplos vem corresponder às duas primeiras citações não especificadas.
Como compotas, citaremos a de pêssegos de Uma Estréia na Vida, fruits confits, em A
Bolsa, pêras cozidas a dois liards ou a um liard a porção, mais que suficiente para os
pensionistas de mãe Vauquer, em O Pai Goriot. Como confeitos, as confitures d'Halleberge,
em Eugenia Grandet, ou as talmouzes, espécie de massa folhada, que o coronel Czerni, aliás

725 Eliana: Cláudio Eliana (séc. II AC), escritor romano, autor de uma obra em grego sobre a
natureza dos animais. - Hanea. O nome desta planta, segundo Bouteron e Longnon, não se
encontra na obra de Eliana. Parece tratar-se de uma das muitas mistificações de Sterne. (CH VaI.
XVII, p. 291 Fis)

726 GDUL XIXe. S. 1866/76, Verbete "Caufre".
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Georges Marest, oferecerá a seus companheiros de viagem, regados a vinho de Alicante;
ainda, os petitsfours do festim de Taillefer, em A Pele de Onagro.

A orchata é uma bebida branca, leitosa, que se prepara com uma diluição da pasta ou do
xarope de sementes de amêndoas.

Ficamos sabendo, ainda, que é o licor das damas, dos estômagos fracos e doentios.
Aparecerá consumida como refresco em conhecidas casas; na da sra. Marion, em O
Deputado deArcís(CH VoI. XII, p. 273 DA);na da sra. Ronceret, como bebida de fabricação
caseira, em O Gabinete das Antiguidades (CH Vol. VI, p. 636 Ga). Em Os Pequenos
Burgueses, na família Thuilier, onde é servida juntamente com o xarope de groselha. (CH
VoI. Xl, p. 428 Bur)

"
,~ )z.

Continuando em casa de Carla, outro comensal sobre quem temos muito a dizer é
Bigorre. A cena é a da página 126, onde apersonagem em questão é surpreendida por Margot,
que acaba de chegar, acompanhada do dr. Florian:

Em chegando ao destino, topam o esposo da camareira debruçado sobre a mesa
onde tomara a refeição, ressoando qualpião em longo giro. Ao lado, a tigela compapa
de trigo cozido no leite, oporta·ovos e talheres de plaquê.

Bigorre, um Lúculo burguês após a batalha doméstica, desperta.

Em A Estalagem Vermelha, Balzac descobre uma falha na Physiologíe du Gout, de
Brillat-Savarin:727 o autor esqueceu-se da preguiça post-prandial! No final de um almoço,
observa-nos, os convivas se encontram nessa feliz disposição de preguiça, em que nos coloca
uma refeição saborosa.

São pequenos prazeres gastronômicos, dos quais Brillat-Savarin não se ocupou em seu
livro, não obstante ser um autor tão completo, e chama a isso a "melancolia material da
gastronomia". (CH Vol. XVI, p. 306 Everm)

O texto, pois, não atraiçoa O romancista. A comparação com um pião reforça essa
fidelidade. O barão de Nucingen, depois de um jantar, "sentado na traseira" de sua
carruagem, "roncava como um pião da Alemanha, terra das figurinhas de madeira esculpida,
dos grandes Reinganum e dos piões". (CH VoI.IX, p. 77 Emc)

Em O Pai Goriot, é Rastignac quem nos irá exibir a mesma reação, em descrição
pormenorizada e acompanhada de idêntica expressão:

Eugênio ouvia essas palavras sem poder respondê-las. Sentia a língua colada à ab6bada
palatína e achava-se entregue a uma sonolência invencível. A mesa e os rostos dos
comensais já lhe apareciam através de um nevoeiro, o que fará dizer Sílvia - "Lá está
Crist6vão dormindo como um pião". (CH vol. IV, p. 152 PG)

727 Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), magistrado e político francês, autor da Fisiologia do
Paladar ou Meditações de Gastronomia Transcendente. (1825) (CH Vol. XVI, p. 306 Everm)
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o cardápio que provocou sonolência em Bigorre, incluindo o utensílio, é o mesmo que
Suzana, em A Solteirona, verá ser consumido por du Bousquier: "A linda moça subiu,
deixando Renato acabar de comer uma tigelada de papa de trigo cozido no leite". (CH VoI.
VI, p. 458 Solt.)

Pela seriedade documental de Balzac e pela presença desse tipo de refeição, já nos Contos
Droláticos, pode-se ver que se trata de um alimento tradicional na França:

"- Ha! mon seigneur, et que ctryroys - je doncques à ce bonleu de mesnaige?
"- Eh bien, n:print le vieulx braguard, de bormes bouillies, car il vous bailleray à rente

ung minot de bledpar saison."728
Em Poueigh, ficamos sabendo que os pastores do Languedoc alimentam-se de laticínios,

sendo a pasta de farinha de milho ou de trigo diluída no leite uma das principais variarites
dessa alimentação.729

O porta-ovos e os talheres de plaquê completam a disposição da mesa. O primeiro
aparece em Beatriz, como a lembrança de um similar visto em casa de Liszt pelo próprio
Balzac, -que o acrescentou a uma listade objetos e qualidades invejados ao compositor, que
lhe causava ciúmes: "Admirou a graça com que aquele anjo tomava ovos quentes, e
maravilhou-se do serviço de ouro, presente de um lorde melômano, para quem Conti fizera
algumas romanças, para as quais o lorde dera as suas idéias, e que as publicara, como sendo
dele". (CH VoI. I1I, p. 380 B)

Mesmo em casa de Eugênia Grandet, onde o pai impunha a parcimônia mais austera, a
mesa que a moça furtivamente arranja para o primo querido não dispensa esse indefectível
objeto: "Vendo a mesa colocada perto do fogo, uma das poltronas diante do prato do primo,
vendo as duas bandejas de frutas, o porta-ovos, a garrafa de vinho branco, o pão, e o açúcar
amontoado num pires"... (CH VoI. V, p. 264 Eg)

Quanto aos talheres, poderíamos dizer que, em Balzac, esses utensílios domésticos
designam antes de tudo o status de seus proprietários.

Em UrsuiaMirouet, a pobreza do padre Chaperon é vista no fato de fazer "as refeições
em casa em prato de estanho e com talheres de ferro batido". (CH VoI. V, pp. 33/34 UM)

O mesmo pode ser constatado em Ilusões Perdidas, quando o pai de David, um avarento,
sem se condoer da pobreza do filho, "Nada achava de extraordinário em ver que se serviam
de simples talheres de ferro". (CH VoI. VII, p. 438 Ip)
. Em Os Comediantes sem o Saberem, é-nos contada a história de uma simples sapateira,

sra. Mahuchet, que vai cobrar de uma condessa dívida de cem escudos, aproveitando, para
isso, a ocasião de um jantar que esta oferecia aos seus convidados. Ante a desculpa de estar
-sem dinheiro, a sapateira lhe retorque:

Ora essa! aí está sua prataria! empenhe seis talheres e me pague! - Leve-os você mesma,
disse a condessa juntando seus talheres e metendo-lhos na mão. Na rua, a Mahuchet, ficou
com os olhos cheios de lágrimas, porque é uma boa mulher, e foi devolver os talheres,
pedindo desculpas; tinha compreendido a miséria daquela condessa; eles eram niquelados.
(CH VaI. XI, pp. 293/294 Css)

728 - Ah! meu senhor, e o que cozinharei pois nesse bom fogo doméstico?
- Pois bem, retrucou o velho fanfarrão, boas papas, pois vos arrendarei dois alqueires de trigo
por estação. (La Pucelle de 1hilhouze, p. 172)

729 -J. Poueigh, op. cit., p. 139.
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"No serviço da casa [de Carla], os talheres ferrugentos foram trocados por outros, de
prata dourada, obtidos com parcelas do dinheiro que Florian lhe presenteia". (p. 119) Mas
os de plaquê, embora na mesma residência, ficam destinados aos serviçais.

Embora alçada, pela ajuda de Florian, a uma condição econômica mais favorável, ainda
assim Carla não exibe um talher de prata legítima, mas tão-somente dourada.

Balzac, em Os Comediantes sem o Saberem, destacará a relativa qualidade desse metal,
ao dizer: - "As palavras proferidas pelos grandes homens são como as colheres de prata
dourada, que o uso deslustra; à força de serem repetidas perdem todo o brilho". (CH VoI.
XI, p. 286 Css)

Em A Prima Bete, a casa da senhora Marneffe, onde tudo era de terceira ordem, o que
explicava a crise financeira do casal, a mesa era o mais seguro termômetro dessa pobreza:

Uma sopa de legumes com caldo de feijão, um pedaço de vitela com batatas, afogado
em molho vermelho e não em suco de carne, um prato de feijão e cerejas de qualidade
inferior, tudo servido e comido em caçarolas e pratos velhos, com' os talheres pouco
sonoros e tristes do plaquê. (CH VaI. X, p. 68 Be)

~:-

::- )}

Quando estudamos as comparações com a história romana, que Abraham registra na
'Comédia', incluímos Bigorre, esse Lúculo burguês.

General romano que dirigiu, antes de Pompeu, a guerra contra Mitridates, tornou-se
famoso por seu luxo e seu excessivo amor aos prazeres da mesa.

Em A Paz Conjugal, é o conde de Gondreville quem receberá essa alcunha: "Um dos
Lúculos daquele Senado Conservador". (CH VoI. 11, p. 392 Pc)

Em O Primo PortS, é em uma frase grafada com a pronúncia alemã de Schmucke que
vamos rever o militar romano: "- Zeniorra Zipô, o pom Pons costa te poas cousas, fá ao
Quatrante Azul e encomente um pon chantarzinhe: anchovas, macaroni, un chantar te
Lúculo! (CH VoI. X, p. 457 PP)

O senhor de la Baudraye, de A Musa do Departamento, será chamado de "Lúculo dos
Milaud". (CH VoI. VI, p. 288 MD)

,~

,} 'lo

Vinte e dois anos serão decorridos no enredo, para vermos Margot reeditar, em sua
própria residência, as especialidades culinárias de outrora, quando a serviço de Carla.
Verdadeiro cordon bleu, conserva ainda as receitas esmeradas que fizeram parte de toda uma
estratégia de sedução na conquista do médico, agora que a requesta amorosa se dirige não
mais ao pai, mas ao filho, enleado no fascínio da italiana rediviva, Rossellane: "Renet já pode
fazer de olhos fechados o trajeto que conduz à casa de Margot onde, freqüentemente,
saboreia ceias caprichadas, merengue, chocolate e bolo folhado quadriculado" ... (p. 248)
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A 'Larousse', para ilustrar seu verbete "merengue", fornece-nos uma preparação desses
"suspiros" à maneira italiana, e esse registro, se não nos garante a origem da receita,
assegura-nos, no entanto, uma preferência nacional.

Bolos, podemos vê-los em profusão na Comédia Humana: mesquinhos, como os
classifica o próprio Balzac, em casa da sra. du Ronceret; famosos como o gâteau d'Issoudun,
que o romancista declara ser uma das grandes glórias da pâtisserie francesa; ou o gâteau de
plomb, que madame Rabourdin servirá em ceia noturna aos des Lupeaulx. O bolo de arroz,
certamente menos indigesto, preparado por Madame Michu, é permitido pelo dr. Benassis
ao pequeno Jacques Colas.

Contudo, sobre o bolo folhado quadriculado não obtivemos nenhuma informação
especial.

"

Terminaremos esse roteiro gastronômico num dos cenários mais explorados em nossa
pesquisa, o albergue Éperon à Broche. Nesse local, são inúmeros os exemplos concernentes
a comidas e bebidas, já, porém, analisados em outros segmentos. Por isso, vamos restringir
nos ao exame da sopa gordurosa que ferve na lareira. (p. 293)

Aí está uma diferença que o francês verdadeiramente estabelece, entre o potage gras e o
potage mciigre. Ambos obrigatórios em um jantar às cinco horas, durante a Restauração.730

Mas a informação mais interessante a respeito é de Jean Poueigh:
Nada melhor que um prato cheio de sopa, ue siete atucoulade, para acalmar a fome e a

fadiga. Pedaços de pão e repolho picado, cozidos lentamente na gordura, reforçados com
uma fatia de carne salgada, tal é a preparação da suculenta garbure dos Pirineus, ou asinat,
que, no Languedoc, é conhecida como cassolo.73 !

Na 'Comédia', é enorme a variedade das sopas consumidas, desde as célebres gelatinosas
de d'Arcet, o filantropo à procura de uma receita econômica para os pobres, até as mais
elaboradas, muito elogiadas. Quem não veria, à primeira vista, uma brincadeira de Balzac,
quando Félix Grandet manda seu guarda, Cornoil1er, matar corvos, porque "essa caça dá o
melhor caldo do mundo?". Igualmente inéditas são as receitas locais, como a célebre, e já
mencionada neste capítulo, sopa de tomilho de A Procura do Absoluto, especialidade
flamenga.

Mais misteriosa é essa "sopa de pedrinhas" (?), que o bom doutor "não teve tempo, como
oirmão mendicante, de fazer a grosso modo". Mais ortodoxa nos parece a "sopa de repolho",
servida na pensão Vauquer, essa famosa "soupeaurama"; a "sopa ao caldo", servida com
salsa, em casa dos Hochon ou sem salsa "bem entendido"; a "sopa de arroz", etc. Em seu
período de adversidade, enfim, os Marneffe, se contentavam com uma "sopa de ervas".

Apesar do anonimato de seu conteúdo, a sopa gordurosa do "Éperon" é, pois, um
cardápio fundamentado em dimensões diversificadas.

730 R. Burnand, op. cit., p. 128.
731 J. Poueigh, op. cit., p. 32.

XVI - UMA VITJ

Foi a profusão de inform;
Renet um vinhateiro do Lang

Inicialmente, antes de nos
exibidos em termos técnicos, 1
daquele de quem deveríamos,

Mereceria ele o título de "(
antigo desse termo, segundo I
que iremos agora examinar.

Em O Cura de Tours, Ba
fornecera prova, que: "Eramu
(CH Vol. V, p. 520 CT)

Em outro trecho, constata
outro lado, um trabalho dun
homem em perpétuo conflito
tempestades, aseca, os parasita.
vinhateiros bronzeados pelo s(
ro, adivinhava, com a precisãc
pipas ou somente quinhentas;
1811, sabiamente retida e lenta
e, em 1819, ele venderá seu vin
claramente, que, em dois meSê

Ouçamos agora os lamen (
Sancerre:

Um vinhateiro nunC<l
dos tonéis, ao passo que a
p;oprietários, como nós,
cálculos baseados no míru
despesa ou uma perda. Qu
p. 303 MD)

Outra queixa dos vinhateir
taxou tão alto o vinho para no~

732 Confraria borgonhesa de



uma preparação desses
e a origem da receita,

mesquinhos, como os
[lO o gâteau d'lssoudun,
rancesa; ou o gâteau de
leaulx. O bolo de arroz,
nitido pelo dr. Benassis

nenhuma informação

lis explorados em nossa
exemplos concernentes
r isso, vamos restringir-

, entre o potage gras e o
Jrante a Restauração.730

n:
para acalmar a fome e a
ordura, reforçados com
dos Pirineus, ou asinat,

le as célebres gelatinosas
a os pobres, até as mais
.a brincadeira de Balzac,
;, porque "essa caça dá o
ais, como a célebre, e já
Absoluto, especialidade

: "não teve tempo, como
rece a "sopa de repolho" ,
ao caldo", servida com

a de arroz", etc. Em seu
Jma "sopa de ervas".
) "Éperon" é, pois, um

XVI - UMA VITICULTURA NO MIDI DA FRANÇA

Foi a profusão de informações sobre viticultura, de que a autoria se serve para fazer de
Renet um vinhateiro do Languedoc, o que nos levou a construir o presente capítulo.

Inicialmente, antes de nos interrogarmos sobre a validade do cabedal de conhecimentos,
exibidos em termos técnicos, históricos e outros, achamos por bem questionar a competência
daquele de quem deveríamos, em última instância, exigir esse saber, ou seja, o próprio Balzac.

Mereceria ele o título de "Cavaleiro do Tastevin"?732 Seria ele um "gourmet", no senti/do
anti~o desse termo, se~ndoLittré, ou seja, aquele que conhece vinhos, sabe prová-los? E o
que Iremos agora exaIllinar.

Em O Cura de Tours, Balzac declara, a propósito do sr. de Bourbonne, mas sem nos
fornecera prova, que: "Eramuito entendidoem enologia, aciência favorita dos tourainianos".
(CH Vol. V, p. 520 C1)

Em outro trecho, constata que, se a profissão de vinhateiro é uma bela ocupação, é, por
outro lado, um trabalho duro, ingrato, como todos aqueles ligados à terra, que coloca o
homem em perpétuo conflito com os elementos, por vezes hostis: a água, o sol, a saraiva e as
tempestades, aseca, os parasitas... e introduzirá, várias vezes, em cena, na Comédia Humana,
vinhateiros bronzeados pelo sol. Em Saumur, o pai Grandet, velho tanoeiro, velho vinhatei
ro, adivinhava, com a precisão de um astrônomo, quando devia fabricar para a sua safra mil
pipas ou somente quinhentas; ele não perdia uma única especulação... sua famosa safra de
1811, sabiamente retida e lentamente vendida, lhe havia rendido um lucro de 240.000 libras...
e, em 1819, ele venderá seu vinho a 200 francos a pipa, a um comprador belga, pressentindo,
claramente, que, em dois meses, os preços baixariam. (CH Vol. V, p. 218 Eg)

Ouçamos agora os lamentos de um outro avarento, M. de La Baudraye, vinhateiro em
Sancerre:

Um vinhateiro nunca tem certeza senão da despesa, da mão-de-obra, dos impostos,
dos tonéis, ao passo que a receita depende d'um raio de solou d'uma geada. Os pequenos
proprietários, como nós, cujos rendimentos estão longe de ser fixos, devem fazer seus
cálculos baseados no mínimo, pois não têm nenhum meio de reparar um excedente de
despesa ou uma perda. Que seria de nós se um comprador de vinho falisse? (CH VaI. VI,
p.303 MD)

Outra queixa dos vinhateiros: os impostos, que eles acham proibitivos: "O governo só
taxou tão alto o vinho para nos retomar o nosso cum-quwus e nos manter na miséria, grita

732 Confraria barganhesa de provadores e conhecedores de vinho.
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o velho pai Fourchon, no Grand1 Vert, sempre pronto a atiçar os ânimos." (CH VoI. XIII,
p. 61 Camp)

Grandet também se queixa, certamente, se bem que, sendo fornecedor às forças armadas
"de um ou dois milhares de peças de vinho branco", e comprador dos bens nacionais, por
uma ninharia, ele tenha as mais belas vinhas do país: "suas vinhas, graças a constantes
cuidados, se haviam tornado a 'cabeça' da região, termo técnico em uso para indicar os
parreirais que produziam o melhor vinho". (CH VoI. V, pp. 216/217 Eg)

Renet empregará essa mesma palavra, ao fazer uma auto-avaliação, procurando conven
cer-se do acerto de sua decisão de deixar Carcassone: "- Renunciarei à família, aos amigos,
aos vinhedos, aos meus vinhedos que são, talvez, a "cabeça" do Aude!" (p. 289)

Em Os Camponeses, Balzac põe também em cena um outro vinhateiro, muito desonesto,
o taberneiro Tonsard:

Nas regiões vinícolas, explica ele, a respiga das vinhas constitui o que se chama de
rebusca. Na rebusca, a família Tonsard recolhia umas três pipas de vinho, aproximada
mente. Observando ouso, mas pouco escmpulosa nos processos, penetrava nos vinhedos,
antes que os vindimadores tivessem saído, assim como se atirava às searas, quando os feixes
amontoados ainda esperavam carreta. Apesar desse lucro ilícito, o vinho da propriedade
de Tonsard eravendido, num ano de produção normal, avinte francos o barril, sem casco,
a um taverneiro de Soulanges, com quem ele mantinha relações. Em certos anos plantu
rosos, Tonsard colhia doze barris na sua propriedade, mas a média era de oito barris. (CH
VoI. XIII, p. 53 Camp)

Enfim, em Ilusões Perdidas, Balzac enfatiza a figura do pai Séchard, impressor por
necessidade, mas, de certa forma, predestinado, por seu próprio nome de família, a ser
dotado "de uma sede inextinguível... paixão pela uva pilada tão comum nos insociáveis.
Quanto mais envelhecia, mais gostava de beber". Sua impressora vendida, ele trocou os
cuidados da impressão pelos do lagar, e, como ele dizia, estava há demasiado tempo nas
vinhas para não entender do assunto. Na oportunidade de uma visita que lhe faz seu filho
David, o velho exibe esse conhecimento em uma única frase, com duas informações sobre
suas vinhas, que irão, de certa forma, reeditar-se em nossos textos, dos quais conseguimos
extrair dados de impressionante precisão histórica, que comentaremos em momento ade
quado. Vamos, pois, à frase em questão: "- Tu por aqui, meu rapaz! Entra por essa
portinhola de grade. As minhas cepas foram todas adiante, nem uma flor se me queimou
com a geada. Espero para mais de vinte tonéis cada jeira, este ano; também, como as terras
foram adubadas..." (CH VoI. VlI,p. 93 Ip)

Na psicografia, o conteúdo dessas observações acha-se distribuído em um diálogo entre
Rossellane e Renet, permeado de perguntas da moça e explicações do jovem vinhateiro:

[. ..]graças a Deus, há três anos não nos visita a saraiva e ninguém encontra aqui
uma só cepa queimada!

[. ..J- Pelo que vejo, atingirão agora nove bordalesasporjeira. Acerto?", pergunta
ajovem.

- Colheremos mais de dez barris em cada uma.! (p. 239)

Contudo, foi em O Lírio do Vale que encontramos as semelhanças mais expressivas para
um estudo paralelo. Fomos levados a fazer essa aproximação, pelas observações de Rónai
no prefácio do romance, quando ele salienta que suas resistências a essa obra, e sua inclinação
a julgá-la fraca, desapareceram em função das muitas qualidades que lhe são inerentes, entre
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as quais cita a descrição de uma vindima. A partir daí, pudemos estabelecer comparações e
divergências, e concluir que tais apreciações harmonizam-se com a página psicografada.

Os sentimentos reprimidos na mocidade, o sensualismo oculto no amor provinciano,
os mil fenômenos pequenos e simbólicos da paixão amorosa, somam-se aos pormenores de
conhecimento de viticultura, aumentando ainda a proximidade entre as duas obras. E foi
esse último aspecto que nos permitiu revalidar historiograficamente as informações de que
se serve o autor, para o que tivemos de buscar em obras da época, especializadas em
agricultura, as noções técnicas de que carecíamos.

Por isso, nossa análise, tal como vem sendo feita, estrutura-se através de três níveis
discursivos, o dos especialistas, o de Balzac e, naturalmente, o da mediunidade.

Comecemos pelas localizações, que constituem um dos muitos dados que nos permitirão
apurar a correção da época das vindimas, que varia em função de fatores diversos, entre os
quais a latitude.

A cena da vindima de O Lírio do Vale (CH VoI. XIV) passa-se na Touraine, ou seja, a
sudoeste da bacia parisiense e foi datada "ao fim de setembro" (p. 313). A do romance
transcorre no Aude, em outubro e novembro (p. 237). Seria essa data correta? Essa resposta
é de enorme significado em nosso trabalho, pois virá, uma vez mais, autenticar a cronologia,
nesse capítulo da vindima, o LIV, o qual, ultrapassando já a metade do livro, foi datado, por
inferência, dentro de uma seqüência condicionada por diversos fatores,733 Corroborando a
colheita de Balzac, lembramo-nos de que o primeiro mês do calendário Republicano, o
Vendémiaire, o das vindimas, portanto, ia de 22 de setembro a 21 de outubro.

No capítulo anterior, estávamos em outubro. Por isso, ao depararmos com uma colheita
em novembro, julgamos, a princípio, ser demasiado tarde para tal evento. Procurando
informar-nos, ficamos sabendo que "a determinação da época apropriada é extremamente
complexa. Antes de tudo, é necessário saber o momento exato, que é ordinariamente quando
as uvas estão em sua completa maturidade. Dissemos" ordinariamente", porque acontece
com freqüência que as circunstâncias ou os costumes locais forcem uma antecipação ou
retardamento. Certos vinhos são fabricados com uvas ainda não totalmente maduras,
enquanto outros exigem que os frutos estejam já em começo de decomposição. Por outro
lado, o outono é, geralmente, uma estação chuvosa, e em muitas regiões os frios chegam
cedo, ao passo que o verão não se mostra bastante quente para amadurecer a uva. Enfim, os
vinhedos são freqüentemente compostos de diversos plantios, sazonando em épocas bem
diferentes. A fixação do começo e do fim da vindima é, pois, questão delicada, mas com a
qual não se preocupavam muito os cultivadores, que atendiam mais a uma proclamação
oficial conhecida como ban de ·oendange." Contudo, o Grand Dietiormaire, no verbete
respectivo, assegura-nos que, "no Midi, vindima-se o mais tarde possível, só se terminando
comumente em novembro" ,734

Para averiguação de outras referências, servimo-nos do Le Li'ore de la Ferme et des
Maisons de Campagne,735 e, também aí, vimos reconfirmadas todas as informações; M.
Henri Marais, especialista em vinificação no Midi, começa por fornecer-nos os períodos de

733 Ver capítulo "Cronologia".
734 O grifo é nosso.
735 Le Livre de la Ferme et des Maisons de Campagne, II Vol., 4eme. édition, 1861/1864, In 18° 

Direeteur, M. Pierre Joigneaux - Librairie agricole de la maison rustique, pp. 322/323.
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colheita em vários departamentos da região. No Hérault, por exemplo, vindima-se a partir
de 15 de setembro e a colheita continua em outubro. La claiTette, que produz os vinhos de
Picardan, só amadurece no começo de outubro e, por isso, não é colhida de imediato. O
mesmo acontece com o muscat de Frontignan, que só é colhido quando as uvas estão, em
parte, dessecadas. Nos departamentos dos Pirineus Orientais, do Gard e do Aude, vindima
se um pouco mais tarde que no Hérault, ou seja, no final de setembro. Até mesmo no
departamento de Vaucluse, um pouco mais a nordeste, só se começa, de modo geral, em
outubro.

Vejamos a continuidade dessa informação, que será traduzida pela mediunidade, em
todas as suas minúcias:

São as mulheres, as crianças, os homens da região, ou pessoas vindas das montanhas,
onde a vinha não é cultivada, que são encarregadas de fazer a colheita das uvas, por meio
de pequenas podadeiras. Os vindimadores colocam as uvas colhidas, seja em pequenos
cestos como no Aude, seja em baldes de madeira como no Hérault. (p. 323)

Agora, a comparação:

Grande número de mulheres ecrianças - apanhadores ecarregaCÚJres - terminam
as últimas 'Vindimas CÚJ outono, ao compasso de cânticos regionais em coros expressi
vos, ecoando vozespelos recôncavos/36 Camponeses de camisas coladas às costaspela
transpiração, debaixo de amplos chapéus, colhem as bagas túmidas de açúcar, penden
tesem cachosdeametistàs, como guirlandas. Repletam cestos edeixampara trásrastros
de parreirais vindimados. (p. 237)

Essa precisão, que começa por discriminar-nos o tipo de trabalhador, indo até ao
pormenor do utensílio (o cesto), como é típico do Aude, vamos reencontrá-la também em
O Lírio do Vale, onde ressoarão até mesmo os cantos regionais:

Parece que tudo se anima por esse movimento de operários tanoeiros, carretas
conduzindo moças risonhas, trabalhadores que, ganhando salários melhores que durante
o resto do ano, cantam a todo momento. Além disso, há outro motivo de alegria: as classes
sociais se confundem. Mulheres, crianças, patrões e operários, todos participam da divina
colheita. [...] Como apostávamos quem acharia os mais belos cachos, quem encheria mais
depressa seu cesto! (CH VoI. XIV, pp. 313/314 Lírio)

Balzac vê na hilaridade transmitida por essa cena de colheita os motivos que, outrora,
inspiraram a Rabelais a forma báquica de sua grande obra.

O autor mediúnico, em algumas passagens, mostra-se igualmente inspirado pelas repre
sent?ções que aludem a essas festas.

E quando Renet, saltando a doma, "se aproxima para travar com a moça, no cenário
pagão de pâmpanos e parras, um colóquio de juventude a juventude". (p. 238) Ou quando
ele supõe "encontrar nela uma vestal conquistada pelas pompas da natureza". (p. 239)

736 Informa-nos Poueigh que esses cantos da colheita denominam-se cantes ou cansous segaires, e
acrescenta-nos: mais que os dos lavradores ou dos pastores, sente-se que são feitos para os espaços
abertos, destinados, assim, a ecoarem à distância. (Op. cit., pp. 101-102)
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Mesmo a figuração clássica de uma bacante chegamos aentrever em algumas frases, como
quando"As grinaldas verdes dos engaços e bacelos tocam-lhe os cabelos". (p. 239)

Em Honorina, algumas considerações vêm tornar válida a nossa comparação:
"Quantas coisas uma mulher não poderia dizer com uma flor nos cabelos? Não há flores

para as bacantes, flores para as sombrias e rígidas devotas, flores melancólicas para as
mulheres tristes?" (CH VaI. IlI, p. 132 H)

Em Os Funcionários, com o recurso de enfeites artificiais, Balzac emprestará igualmente
a Celestina a aparência de uma sacerdotisa de Baco:

Estava penteada com cachos de uvas de azeviche de um trabalho belíssimo, um adorno
de mil escudos, encomendado a Fbssin por uma inglesa que se fora sem ir buscá-lo. As
folhas eram de lâminas de ferro estampado, leves como verdadeiras folhas de vinha, e o
artista não esqueceu aquelas gavinhas tão graciosas, destinadas a se enredarem nos anéis
dos cabelos, como se prendem a todos os ramos. (CH Voi. XI, p. 226 Func.)

Existe no Louvre uma composição admiravelmente gravada por Marc Antoine, na qual
Rafael representou a vindima antiga como uma espécie de pastoral e não como uma orgia.
Uma das figuras representadas é uma jovem mulher, que traz seu rosto coberto de
pâmpanos,737

São, pois, visíveis, nos dois romances, as semelhanças da vindima, entre as quais se inclui,
até mesmo, o fato de serem forasteiras ambas as personagens centrais. São essas, justamente,
que irão estabelecer, dentro do quadro de similitudes, aquelas diferenças que julgamos
importante destacar para o nosso estudo, por definirem os propósitos visados numa e noutra
das duas obras.

Em O Lírio do Vale, Félix de Vandenesse narra na primeira pessoa. É um observador
cujo vínculo com o cenário só aparece no final, quando o clímax da cena amorosa sublima-se
no ato simbólico do vindimar.

Nessa personagem, diz-nos Billy,

Balzac põe, de certo, muito de si mesmo. Embora no prefácio que precedia o romance
na Revue de Paris tivesse advertido os leitores de que a narração na primeira pessoa não
passava de um recurso de ficcionista, e que o romance nada tinha de confissão, os
conhecedores de sua existência facilmente identificam acontecimentos de suavida e traços
de seu caráter, na biografia de Félix. A falta do amor da mãe, a juventude solitária num
educandário de Tours, depois, num colégio de Oratorianos, e, finalmente, na instituição
Lepitre, de Paris, a grande sede de amor e de afeição, são comuns a Félix de Vandenesse e·
ao jovem Honoré; e a maneira por que Félix se introduz na fanúlia de Mortsauf,
interessando-se pelos filhos para conquistar a mãe, deve também basear-se em recordações
pessoais de Balzac, familiar da senhora de Bemy, mas com mais sorte que seu protagonis
ta.738

Já Rossellane, muito mais órfã em profundidade, é objeto da narrativa, que é feita,
contudo, do seu ponto de vista. Instigada pela própria trama da história, ela faz parte

737 GDUL XIX' S., verbete "Vendange" , Iconogr.
738 P. R6nai (CH VoI. XIV, p. 228 Lírio).
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integrante do cenário, que ali está somente para servir-lhe os propósitos e facilitar-lhe as
intenções.

Até mesmo uma associação sutil impõe-se-nos. Ambas as vindimas parecem haver sido
criadas com propósito idêntico, qual seja o de ambientar amores "incestuosos". Também
Rossellane, além de se interessar por aquele que supõe ser seu irmão, busca indiretamente
conquistar o pai.

Na superfície do texto, contudo, é sabido que o móvel consciente dessa conquista é a
herança que ela pretende extorquir. Examinemos suas manobras.

Vestida como Lourença de Cinq-Cygne, a caçadora de Um Caso Tenebroso, de quem já
sabemos ser uma réplica, a amazona da nossa história parte também em perseguição à sua
presa. O simbolismo da caça, presente na adequação do traje, estende-se ainda à terminologia
utilizada pelo autor, quando diz que ela imita "a cautela do batedor que fiscaliza e reconhece
o terreno". (p. 237)

Comparando-a a um batedor, o narrador aprofunda a caracterização, o que concluímos
depois de havermos buscado o sentido mais cabível desse termo no contexto e que nos foi
fornecido pelo velho Roquette de 1841. "Batteur: celuí quí frappe, quí aíme à battre."
"Traqueur: l'homnie employéà traquer, àbattre, àcemer les bêtesfau'ves pour lesfaíre passer
sous le coup des chasseurs" ,739

O termo, pela expressiva semelhança de significado com o do tÍtulo de uma das obras
de Balzac, La Rabouílleuse, não poderia deixar de chamar-nos a atenção.

Na admirável cena em que Flora Brazier aparece, pela primeira vez, ainda menina, no
ato de "bater" , Balzac explica o sentido próprio desse termo regional: turvar a água com um
galho, para assustar os caranguejos e encaminhá-los às armadilhas do pescador. E observa,
com razão, Maurice Allem, na excelente edição da Garnier, que o sentido figurado não
explicado, mas que se depreende da história, é acapararuma herança,74o o que, ao enquadrar
o caso de Flora, se aplica com justeza ao de Rossdlane. Como, porém, um outro detalhe de
nosso interesse está localizado no enredo, vamos aqui resumi-lo:

A viúva Brideau, depois de uma ausência de anos de Issoudun, volta a essa cidade para
visitar um irmão rico, aí residente, J.J. Rouget, o qual se acha envolvido por uma serva
concubina, que é Flora Brazier, "a batedora". Esta, de acordo com o seu amante Máximo
Gillet, espera herdar do solteirão. A visita da viúva, que se faz acompanhar de seu filho, tem
por fim impedir essa usurpação. Em uma taberna, tem lugar a cena 'em que um amigo de
Max pergunta-lhe se não sabe que a viúva é a irmã de Rouget.

"Se ela vem acompanhada do filho pintor, é, sem dúvida, para reaver a herança do velho,
e adeus tua víndíma" ,741 (CH VoI. VI, p. 103 Cs)

Quando, do mesmo modo, para "vindimar" a herança do pai, Rossellane ressurge
ambientada justamente na cena de vindima, pensamos ver aí uma alegoria do termo
empregado pelo amigo de Max.

739 Batedor: aquele que bate, que gosta de bater. Acuador: o homem empregado em espreitar, bater,
cercar as feras a fim de fazê-las cair sob o golpe dos caçadores. (Roquette, 1841)

740 Conforme P. R6nai (CH. VoI. VI, p. 7, Introdução, Cs).
Não registramos em ponuguês o verbo "accaparer" significando apoderar-se; ponanto, parece
tratar-se aqui de um neologismo.

741 O grifo é nosso.
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Em sua"requesta amorosa", Rossellane exibe conhecimentos de viticultura que, permi
tindo amplificar a cena, fornecem-nos material pormenorizado de impressionante correção
técnica e histórica, contemporânea, que passaremos a analisar.

Nos limites da propriedade, circungira o olhar pejado de astúcia, no amplo
caramanchel defendido por pedras musgosas, imitando a cautela do batedor que
fiscaliza ereconhece o terreno. Acompanha as carretas cheias de tonéis, vislumbra a
courela tomada pelos vínhedos pampíneos, entresemeados índiscriminadamente de
sedum.742 (p. 237)

E é com esse mesmo olhar que, à página, 238, ela alcança, "nas divisórias das quintas,
extensos pedregais que se avolumam entre giestas". A característica mais interessante dessas
informações são as pedras, que nos permitem, igualmente, ver reconhecido o terreno. Até
mesmo o sedum lhes assinala a presença. "Conhecido também como orpin ou joubarbe des
'vignes, são plantas herbáceas de flores brancas ou amarelas, agrupadas em talos terminais,
preferindo, sobretudo, os lugares pedregosos e os velhos muros" ,743

De acordo com o já citado Le Livre de la Ferme et des Maisons de Campagne (p. 190),
esses terrenos do Midi, "pedregosos744 ou seixosos e um tanto fortes, substanciais, mas bem
enxutos, nos quais a uva pode adquirir a maturidade mais completa e dessecar-se em parte,
sem apodrecer, são os mais favoráveis ao muscat". (p. 190) E o muscat de nossa história, em
frase de Renet, à página 239, "bate o de Frontignan", um elogio verdadeiramente superla
tivo.

Justificando a correta formulação desse exaltado elogio, ainda Marais diz-nos que os
muscat formam uma família bastante numerosa e se acham disseminados por todo o Midi. O
branco, cultivado no Hérault, é mais particularmente conhecido sob o nome de muscat de
Frontignan. Não se lhe dá outra denominação e é considerado verdadeiramente o mais
importante plantio. (p. 189)

742 No exemplo do 'Petit Robert', verbete "Sedum", é o próprio Balzac quem, em uma frase, nô-lo
define: "11 tenait à la main un gros bouquet de sedum, une fleur jaune qui vient dam le caillou des
vignobles" . Cfrazia na mão um grande buquê de sedum, uma flor amarela que aparece no cascalho
das vinhas.) (CH VaI. VII, p. 489 Ip)

743 Nouveau Larousse Illustré, 1897/1904, verbete"Sedum".
744 Balzac, em Os Camponeses, fala-nos de um vinho de Soulanges, branco, seco e licoroso, parecido

com o de Madera, o de Vouvray ou o de Johannesburg. Parece difícil a um vinho ser, ao mesmo
tempo, seco e licoroso, e nem o Madera, nem o Vouvray são marcadamente secos. Ele explica
seu gosto particular, pela natureza do terreno da cidade, de solo pedregoso, portanto, uma
informação que era do seu conhecimento. Mas sendo, tanto a cidade, Soulanges, quanto o vinho,
fictícios, fica-nos difícil concluir. F. Lone, Balzac et la table dam la Comédie Humaine, p. 153.
L'Année Balzacienne 1962.

O mesmo não acontece na psicografia, onde o autor acaba por'ser mais realista que o próprio
Balzac.
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Em seguida, fornece-nos as suas características, que vamos enContrar igualmente dissemi
nadas ao longo de todo o entrecho mediúnico. As folhas, por exemplo, são a cinco lobos
agudos; no romance, surgem como "folhas quinquelobadas, na maturação do outono". (p.
240) Os frutos: são médios, cilíndricos, amarelo-âmbar, transparentes, fortemente dourados
pelo sol. Renet exibe-os apanhando "outro cacho cilíndrico, de frutos estaladiços, em
amarelo-âmbar." (p. 239) Note-se que essa peculiaridade do fruto, estaladiço, é-nos descrita
na mesma fonte como "um dos estados mais favoráveis desse tipo de uva, aquele em que sua
grande maturidade adelgaçou de tal maneira apelícula, que esta fica nos dedos quando tocada.
Ela desfaz-se em suco" .

Essa análise do muscat foi feita sopre um discurso que fragmentamos, mas retomamos,
dada a importância de sua totalidade. E uma resposta explicativa a um elogio de Rossellane à
extensão dos vinhais, quando o filho de Barrasquié, movendo o braço circularmente, afirma:

- "Dessas cinco jeiras ressuma o melhorvinho de todo oA ude, espumantes brancos
melhores que os de Limoux/45 aveludados746 superiores aos de Minervois{.. e] o nosso
bouquet não se compara aos de Banyuls". (p. 239)

Até mesmo o movimento circular do braço, delimitando, na extensão dos vinhais, o sítio
das uvas de melhor qualidade, demonstra-se correto, no 'LeLÍ'T,lrede la Ferme' , quando lemos
que os vinhos citados, principalmente o muscat, plantam-se no Aude em pequenas extensões,
pois são os de luxo, comparativamente caros, cujo consumo é limitado. E, quando ele associa
o muscat a outras espécies, ainda aqui não se trata de mera citação infundada, mas sim prática
de rotina, que também se encontra justificadana bibliografia citada. E os espumantes brancos,
que são chamados mesmo de blanqueue de Limoux, gozam, realmente, no Aude, de uma
grande reputação. Também conhecido como clairette blanche, é, de fato, um vinho branco,
espumante, capitoso e de muito bom gosto.

Outro adjetivo bem empregado é 'aveludado', com relação ao Minervois. Antiga região
do Languedoc, na baixa Ce'vermes, dos departamentos do A ude e do Hérault, e que já esteve
sob a jurisdição de Carcassone, é famosa por sua viticultura e fornece bons vinhos vermelhos,
"aveludados" e delicados.

Finalmente, o Banyuls (da cidade do mesmo nome), também conhecido como Grenache
(ou 'vin de Grenache), que, ao envelhecer, adquire um buquê de rancio, credenciando-se,
assim, como referência apropriada àcomparação feita pelo jovem viticultor.

Podemos, sem dúvida, dizer que todas essas informações traçam-nos fronteiras, de tal
modo que, após localizarem nossa vindima na região meridional da França, fizeram-nos
reconhecer o Languedoc e, aprofundando-as ainda mais, penetramos os limites do Departa
mento do Aude.

Sem um conhecimento especializado do assunto, não poderíamos aquilatar as sutilezas
que estabelecem distinções. Quando, por exemplo, dissemos que a vindima varia com as

745 Balzac fará uma curta alusão ao blanquette de Limoux, naPhysiologie du Déjeuner (p. 44).Année
Balzacienne, 1962. F. Lotte, Balzac et la table. (CH p. 159).

746 Margaritis, personagem de O Ilustre Gaudissart, irá gabar seu vinho, comparando-o ao veludo:
"É preciso forrar o estômago com veludo, se o senhor quer entreter convenientemente o seu
bico. Senhor, o vinho de Vouvray, bem conservado, é um verdadeiro veludo". (CH VoI. VI, p.
265IG)
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regiões, tendo cada uma seus costumes e modos de operar, citamos os cestos, no Aude,747 e
poderemos acrescentar que, aí, eles são de vime, enquanto os de Bordelais são de madeira, e,
na Champagne, têm a forma de barril, chamando-se caques. Os carregadores esvaziam esses
receptáculos, seja em alcofas (hotte), cestos de vime às costas e presos aos ombros, como no
Médoc, sej aem ceirões ou balaios (berme etpastiere) para transporte em burros de carga, como
no Hérault, seja em balseiros (comporte), como noMidi, ou, ainda, em recipientes de maiores
dimensões, como domas, poceiros, grandes cestos da Bourgogne e da Champagne.

A mediunidade, dando seqüência ao rigor de sua fluente informação, traz-nos Renet
"saltando a doma" para travar um colóquio com a moça (p. 238).748 E é Rossellane quem
observa, sob um caramanchão, os "balseiros respingados desumo", entre "almudes" , "gigos"
e "lavadouros" .

É" quase impossível fazer emergir dos textos informações isoladas, tal a sua profusão.
Focalizar uma e silenciar sobre as demais seria arriscarmo-nos a um julgamento dirigido,
elegendo apenas aquelas que pudessem servir a uma intenção premeditada. Por outro lado,
estaríamos incorrendo no erro de desprezar dados que, sendo, possivelmente, do conheci
mento do leitor, deixássemos escapar em,nossas pesquisas. Portanto, para não parecermos
tendenciosos, preferimos ser exaustivos. E o caso, por exemplo, dos almudes, que, como os
gigos e os lavadouros, vieram à tona com os balseiros. Do árabe All·mudd, diz-nos o
'Roquette' de 1841 que, antigamente, era uma medida de grãos e de frutos. "Abarrotados de
bebidas", como aparecem no texto, constituem medida de capacidade, equivalendo a 17litros,
sendo empregada na Espanha e em Portugal. Não pode, portanto, ser considerada insólita a
presença desse utensílio de fronteira tão próxima. Em compensação, regionalíssimos são os

747 No verbete "Vendange", do GDUL XIX- S., 1866-1876, lemos que o cesto em vime deixava
escoar pelos intersúcÍos a melhor pane do suco. Assim, começou-se a substituir esse cesto
primitivo por baldes de tela impermeável. Na Larousse Illustré de 1900, ponanto começo do
século XX, o uso do balde aparece já consagrado em todo o Languedoc, o que atesta a exatidão
histórica da informação.

748 Objetivando o nosso propósito, torna-se aqui necessária uma explicação prévia, para, então,
inSerirmos o exemplo retirado de um trecho das Memórias dos Sanson, o Manuscrit de Charles
Sanson, escrito em franâs do século XVII, o que, para o autor dos Contos Droláticos, teria sido
uma façanha fácil. Mas, é na semelhança com a psicografia que prosseguiremos, ousando
buscar-lhe a identidade.

Tanto no romance, quanto nas Mémoires, trata-se de um encontro entre duas jovens persona
gens. Na psicografia, é a moça quem vem ao manoir do rapaz; contornando obstáculos, ela
avança e aborda-o. Ele, surpreendido, sorri, responde com frases banais e salta a dorna para
aproximar-se e travar com ela, no cenário de pâmpanos e parras, um colóquio de juventude a
juventude. Nas 'Memórias', é o rapaz quem vem àpropriedade onde reside a moça; contorna o
pomar e a porta, avança, dando a volta ao jardim, salta a cerca e corre para ela: "Lorsque je vis
entre les pommiers du closeau la maisonnette de Marguerite, l'isdée me vinst de rentrerau logis, mais
j'avois beau meprescher, je cheminois toujours de ce costé.

[...] "Je n'aJfrontay donc pas la porte [.oo]je fis le tour du courtil, qu'entourit seulement une haie
d'églantine, et l'ayantaperçeue qui sepromenoit [00'] je sautay la closture et coureusàelle" . (Mémoires
des Sanson, Vol. 1, Tome II, pp. 108·109)

[00.] (Quando vi, entre as macieiras do cercado, a casinha de Margarida, veio-me a idéia de entrar
na casa, mas eu não conseguia apressar-me, caminhava sempre desse lado.

[00'] Não me postei, portanto, frente à pona [00.] dei a volta ao jardim, circundado somente de
uma aléia de églantine, e tendo-a percebido que passeava [...] saltei a cerca e corri para ela.)
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gigos, que, significando o mesmo que 'cabaz', em português, conduziram-nos a 'cabas', do
francês)49

Oriundos do Midi, são cestos, geralmente de junco, feitos para acondicionamento das
uvas.

Diz-nos Maurois que, quer se trate de um vinhateiro ou de um perfumista, dos bastidores
de um teatro ou do laboratório de um químico, o vocabulário técnico de Balzac era sempre
impecável)50 Portanto, sancionada pela autoria modelo, essa exuberante nomenclatura não
constitui exagero.

Associações inevitáveis, logo no inkio deste artigo, levaram-nos, de imediato, para a
metade do capítulo do romance, surpreendendo Rossellane já em meio àsua visita ao manoir.
O caramanchão, por exemplo, foi a última construção vislumbrada pela moça, antes de
concluir que se tratava de propriedade de considerável extensão.

Lemos no 'Grand Dictionnaire" que

sendo as grandes explorações vinícolas a ocupação principal e quase exclusiva do
proprietário, ,este deve possuir um conjunto de construções especialmente adequadas para
esse serviço. E o que se chan1a, conforme a localidade, adega ou poceiro. Aí se encontram
geralmente:

1) acomodações para o proprietário e também para o administrador, encarregado da
supervisão diária das adegas (caves), dos tanoeiros (tonneliers) e vinhateiros (vignerons);

2) um caramanchão (vinée) , bastante grande para comportar todos os balseiros
necessários (cuves); a calandra ([ouloir), o desengaçador (égrappoir) e outros instmmentos
análogos;

3) uma peça onde é colocada a prensa (pressoir), e com esse mesmo nome;
4) um celeiro (cellier) suficiente para receber todos os vinhos novos até sua primeira

transposição (soutirage);
5) adegas (caves), com capacidade para reservar as colheitas de pelo menos dois anos;
6) enfim, locais convenientes para acomodar, nas condições mais favoráveis, os arcos

(cerdes), estacas (échalas), varais (perches), tonéis (tonneaux) e todo o material necessário à
expl9ração.

E preciso, pois, que um vinhedo contenha constmções bastante numerosas e extensas
para satisfazerem a todas as necessidades da culrura.

Não nos será difícil utilizar esse modelo como parâmetro do manoir Majorca, pois este,
não podendo, ainda, a rigor, ser considerado grande propriedade, encontra-se, entretanto,
em vias de se concretizar como tal. Produzindo"centenas de barris de vinho anualmente" (p.
156), a propri~,dlade desenvolve-se por "dezenas de arpentes" ,751 como bem concluiu Rossel-

749 "Elle tenait à la main un cabas en paille et un parapluie bleu de roi". (Balzac) - (I'razia na mão
um cesto de palha e um guarda-chuva azul-rei.) (Balzac GDUL XIXe. S. 1866/1876, Verbete
"cabas" .)

750 A. Mamois, op. cit., p. 447.
751 Arpentes: antiga medida agrária valendo 100 perchas, de 20 a 50 ares. "11 exploitait 100 arpents

de vigne" (Balzac.). Dictionnaire Petit Robert. (Explorava 100 arpentes de vinha.)
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lane (p. 238). E a contingência de ser a ocupação principal e quase exclusiva do proprietário
é preenchida pela dedicação integral do jovem Barrasquié. Renet "cuida com interesse das
plantações em franca prosperidade [... e] sustentado por Florian, transforma-se a pouco e
pouco em ativo proprietário no setor de viticultura". (pp. 141/142)

Agora, dando continuidade ao nosso paralelo, passemos àpágina 237, onde "erguem-se
o chalé, os lagares, a casa do futaílle e da estufagem, principais construções752 do estabeleci
mento, além de uma faisoaria abandonada" ,753

O chalé preenche o item 1 da enumeração do nosso modelo; os lagares correspondem
ao item 3, por nomearem o tanque em que se espremem as uvas, o estabelecimento em que
está esse tanque e os aparelhos correspondentes. ('Dicionário Cândido Figueiredo', 1899).
Vamos achar a casa do futaílle, coletivo designando o vasilhame, no item 6; os itens 2 e 4,
podemos vê-los à página seguinte, 238, quando Rossellane "observa os alambiques"; e, sob
o nome genérico de "grandes máquinas de embebedar", incluímos a calandra e os desenga
çadores, pois os "balseiros" são encontrados logo a seguir, "sob o caramanchão", junto a
outros utensílios já analisados.

A existência de uma faisoaria, mesmo abandonada, confere à propriedade uma certa
importância; pois ficamos sabendo que somente nas reservas de caça de relativa extensão e
em cujos solos existem matas onde se refugiarão, mais tarde, os faisões adultos, é que se
instalam os estabelecimentos especiais para sua criação.

A ênfase com que acabamos por destacar o fato de se delinear a propriedade como de
"relativa importância" mostra uma profunda coerência nas informações do romance;
coerência esta que transcende, pela sua própria essência, a estrutura narrativa da obra,
eclodindo em qualquer dado que se resolva interrogar em profundidade.

É o caso, por exemplo, de uma passagem do capítulo XXXIII, à página 156, quando
Florian rememora os fatos do pretérito e pensa em seus planos, que imagina ameaçados de
ruírem. Entre esses planos, o projeto de "constituir um morgado, através de uma solicitação
ao Rei, pela vinculação das rendas avultadas do manoír, que produz centenas de barris de
vinho anualmente, obtendo para Renet, após o futuro casamento do filho, o título de
visconde".

Pareceu-nos interessante examinar a interpretação dada pelo autor a essa instituição
jurídica, o majorat, à qual o próprio Balzac alude em sua obra, em várias oportunidades.

o sistema de morgadios, abolido pela Revolução francesa, foi restabelecido em 1806
por Napoleão I, o qual, para aumentar o brilho do Império, instituiu uma nova nobreza.
O morgadio era uma propriedade imobiliária cujas rendas eram especialmente destinadas,
em virtude de uma autorização do soberano, asustentar um tÍtulo nobiliárquico e a serem
transmitidas perpetuamente na linha masculina por ordem de primogenitura. Havia duas

752 Com esse mesmo genérico, Balzac irá designar idênticas instalações, em O Ilustre Gaudissart,
na propriedade do louco sr. Margaritis: "Um jardinzinho todo plantado de malmequeres, de
jerinquilhas, de sabugueiros, separava a moradia do vinhedo. À volta do pátio elevavam-se as
constmções necessárias à exploração das vinhas". (CH VaI. VI, p. 260 IG)

753 Em Os Camponeses, a propriedade de Aigues comportara, em outros tempos, também uma
faisoaria que, pela descrição, já fora, como a da mediunidade, abandonada: "Um maciço de
verdura formava uma cortina atrás da qual o canil, a antiga falcoaria, a faisoaria e as casas dos
picadores caíam em mínas, depois de terem enchido de admiração a Borgonha". (CH VaI. XIII,
p.118Camp)
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espécies de morgadio: uma chamada "de movimento próprio", constituída por uma
dotação do próprio chefe do Estado; outra, a pedido, que um chefe de famHia estava
autorizado a constituir à custa de seus próprios bens, vinculando parte de suas proprieda
des como "dotação" de um título hereditário. Os títulos - duque, conde, visconde, barão
- da nova aristocracia, criada pelo Imperador, não se tornavam hereditariamente trans
missíveis senão por meio da constituição de um morgadio. A renda obrigatória dos
morgadios foi fixada por decreto: era tanto maior quanto mais elevado o título. A
Restauração manteve esse sistema/54

E, sob ela, "o morgadio de um duque não ia além de 30.000 francos de renda, o de um
marquês ou conde, 20.000; o de visconde ou de barão, 10.000. A partir da Revolução de julho
de 1830, o sistema dos morgadios foi progressivamente abolido" .755

A dedução dos trechos acima citados impõe-se: apesar das rendas avultadas do manoir, o
título ambicionado era o mais modesto, o de visconde. Isso evidencia, mais uma vez, que,
embora se tratasse de propriedade em franca prosperidade, caracterizava-se como de dimen
sões e importância relativas.

As "dezenas de arpentes" que constituem sua extensão, junto a outras referências igual
mente genéricas, não nos permitem um conhecimento de sua produção global. Não obstante,
podemos inferi-la, ainda que parcialmente, de dados contidos em um diálogo, àpágina 239.

Antes, porém, gostaríamos de discutir alguns interessantes aspectos estruturais na formu
lação das razões que o introduzem.

Ao traduzirmos o item 2do protótipo do manoir, do GrandDictiormaire, deparamo-nos
com uma palavra de difícil correspondência em português - '·vinée'. Empregada, naquele
texto, em seu sentido mais antigo, significa o lugar onde se faz fermentar a colheita; daí a
termos traduzido por 'caramanchão'. Mas, F. de Castro Freire tradu-la como "colheita - a
que se colheu ou a que se espera colher".

Quando Rossellane, "para captar a atenção do rapaz, empenhara-se em conhecer todos
os assuntos alusivos àcolheita", - é da vinée que ela nos fala, no sentido exato que lhe atribui
Castro Freire, ou seja, aquela que se espera colher.

Esse é um conhecimento que a continuidade da leitura do mesmo verbete no 'Larousse'
valoriza, pois a 'vinée é uma operação custosa, que exige uma programação, a fim de evitar
perdas, seja do material, seja do próprio produto colhido. E essa preocupação da moça é das
mais procedentes, pois evidencia o cuidado primordial do viticultor, que ela afeta possuir:
"Pelo que vejo, atingirão agora nove bordalesas por jeira. Acerto?"

"Colheremos mais de dez barris em cada uma!" responde Renet. (p. 239)
A disponibilidade de informação que nos oferece o 'Le Livre de la Ferme' sobre o

rendimento das vinhas, em vinho, no Midi, permite-nos verificar a propriedade e correção,
tanto da pergunta quanto da resposta.

A média da região é de 45 hl por ha, podendo, entretanto, ir, até mesmo, a 150 ou 250 hl
por ha, conforme a qualidade do vinhO/56

Sabendo-se que uma bordalesa corresponde a 225 litros, e que 1jeira é igual a 1arpente ou
51 ares, temos, transformando os litros em hl e os ares em ha:

754 CH VaI. I, p. 240 Mje.
755 Dietionnaire Général de Biographieet d'Histoire, de GeógraphieAncienne etModeme Comparée...

1873. Ch. Dezobry e TH Bachelet, verbete"Majorat".
756 Le Livre de la Ferme et des Maisons de Campagne, op.cil. pp.327-328.
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1 bordalesa = 2251 = 2,25 hl
9 bordalesas = 2,25 hl x 9 = 20,25 hl
1jeira = 1arpente ou 51 ares = 0,51 ha
9 bordalesas por jeira == 20,25 hl por 0,51 ha =
40,50 hl por 1,02 ha

Como já víramos, a média da região é de 45 hl por ha, e, aqui, achamos 40,50 hl por 1,02
ha, o que significa que a pergunta de Rossellane está calcada na média de produção,
mostrando-se inteiramente procedente, quase chegando àexatidão.

Mas Renet responde, enfaticamente, que vai colher mais de dez barris por jeira. Para
conferir essa resposta, consultamos o verbete" Tormeau", do 'Grand Dictionnaire', onde
verificamos que um barril pode conter 4 hl.

Ora, se um barril pode conter 4 hl, Renet, em 10 barris por jeira, ou seja, em 40 hl por
meio hectare (0,51 ha), vai colher 80 hl por ha, aproximadamente~ Daí aênfase dasua resposta.
Esses 80 hl por ha acham, na informação especializada daquela publicação sobre viticultura,
sua justificativa, inserindo-se entre os 40 da média e os 150 ou 250 que é possível atingir, no
Mídí.

Resumindo esses cálculos, a pergunta de Rossellane prevê 40,50 hl por ha, e a resposta de
Renet admite a produção de 80 hl por ha.

Agora, vejamos em barris eem litros: Renet previa 10 barris por jeira que eramem número
de 5; ou seja, 50 barris. Comportando um barril 4 hl, 50 barris darão 200 hl ou 20.000 litros.

E, em metros2:

5 jeiras = 5 x 51 ares ou 255 ares = 2,55 ha
1ha = 10.000 m2

2,55 ha = 25.500 m2

Portanto, as famosas 5 jeiras de Renet mediam 2,55 ha ou 25.500 m2 e produziam 80 hl.
por ha., ou seja, 20.400 litros aproximadamente, isto é, 50 barris de 400 litros (20.000 litros).

Propensos a considerar excessivos esses cálculos, decidimos, entretanto, optar por sua
inclusão no texto, incentivados porumconceito de HenryJames, apropósito do romancista:
"Não há pouco pedantismo na sua pretensão a uma exatidão universal e infalível, mas a sua
exatidão, tanto quanto nos épossível medi-la, é, na verdade, extraordinária, e, tratando-se de
Balzac, temos de levar em conta o pedantismo em todas as direções" ,757

'f

)!- )!-

Todo esse sucesso da produção pode seratribuído avários fatores decantados pelo próprio
Renet. Climáticos, por exemplo, na frase: "há três anos não nos visita a saraiva, e ninguém
encontra aqui uma só cepa queimada". (p. 239) Técnicos, quando afirma: "Não temos
plantações apenas com mergulhões, fazemos escavações eenxertos" (p. 239); ou ainda quando
"Renteiam com os parreirais de experiência". (p. 239)

757 Henry James, Honoré de Balzac, CH VoI. XVII, p. XXI.
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Examinemos os fatores climáticos, focalizando, de imediato, as geadas (a saraiva, des
gelées).

[...] embora as geadas sejam menos freqüentes e intensas na região meridional do que
nas mais setentrionais, constituem a causa de graves prejuízos à vinha. Fazem-se sentir a
partir de fins de outubro ou primeiros dias de novembro, até por volta de dez de maio,
durante um período de seis a sete meses/58

Na cena em questão, estamos em novembro, quando as geada~, por hipótese, poderiam
ter início, e, assim, compreende-se o otimismo da frase de Renet. E uma afirmação mais que
oportuna, comprovando-se, depois, satisfatoriamente.

Numa retrospectiva das datas de ocorrência das grandes geadas na região, a mesma fonte,
à página 159, informa-nos que os invernos que mais maltrataram a vinha foram os dos anos
de 1709, 1789, 1819 e 1829; portanto, estando em 1827, o autor coloca a sua informação em
um intervalo que o descompromete, pelo menos quanto às geadas maiores.

Esse é um registro climático que não escapava ao próprio Balzac. Em O Cura da A Ideia,
entre as muitas medidas de economia tomadas pelo sr. Graslin, incluirá a seguinte: "valeu-se
de um inverno no qual não houve geada para não mais pagar o transporte do gelo", e refere-se,
no caso, ao ano de 1828, citado logo no parágrafo seguinte (CH Vol. XIV, p. 43 Ca).

Examinemos agora as técnicas agrícolas, orgulho do jovem vinhateiro. Os mergulhões e
os enxertos certamente não constituem novidades, salvo por sua introdução e prática numa
dimensão histórica e regional. Os primeiros, conhecidos, em francês, como 'marcotte' e
'provin'759 são definidos, por Lecoq, no 'Grand Dictionnaire', de maneira simples e objetiva:
o mergulhão, ramo dependente hoje, amanhã será uma árvore, uma individualidade distinta,
que se nutrirá de suas próprias raízes e viverá sua própria vida.

Quanto à enxertia, apesar de já ser conhecida na Antigüidade, só passou a desempenhar
um papel preponderante em todas as regiões vinícolas francesas, depois da invasão do filoxera,
que, nesse paiS, tomou proporções calamitosas. Seu emprego visava reconstituir os vinhedos
e chegar a obter mudas resistentes a esse pulgão. A origem desse inseto foi provavelmente
americana, pois sua presença fizera-se sentir em muitas regiões que tinham recebido mudas
da América. No Midí, evidenciou-se em 1867. Talvez só pelo fato de ser extemporânea, em
nossa história, tal calamidade não tenha sido mencionada por Renet, com a saraiva...

Contudo, quando diz "não temos plantações apenas com mergulhões", estáfocalizando
uma prática de rotina; mas, fazer "enxertos" era ainda muito pouco usual, podendo,
perfeitamente, ser citado como novidade.

No que diz respeito às" escavações", tivemos dificuldades com essa terminologia. Essa
expressão apresentou-se-nos, de início, com significado ambíguo, pois o 'Roquette', nossa
primeira fonte de consulta, deu-nos a palavra 'escava', definindo-a como a ação e o efeito de
cavarem torno de uma cepa, o que nos confundiu, pornão condizer com o sentido imprimido
pela frase, que se referia a métodos de multiplicação das vinhas. Consultamos, então, o Novo
Dicionário Brasileiro Melhoramentos, 4a edição, e localizamos 'escavaçar', ainda com o
mesmo sentido do 'Roquette' e sinônimo de 'esterroar', 'desfazer os torrões'. Voltamos com
essa palavra ao 'Roquette', em busca de sua correspondente em francês. Esse dicionário
remeteu-nos, de 'esterroar' para 'estorroar' e, daí, para 'destorroar', onde, finalmente,

758 'Le Livre de la Ferme', p. 236.
759 "Illepromena deprovin enprovin, decep en cep, dáns sesvignes..." (Balzac), 'Petit Robert', verbete
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achamos 'her5f?"' que significa 'gradar', 'passar com a grade por cima', e um exemplo, que
traduzimos: "E melhor gradar o terreno antes de espalhar o grão com as mãos, e recomeçar
a gradadura para enterr~-lo" .760

Depois de havermos percorrido toda essa terminologia, que culminou no exemplo citado,
ficamos, como era natural, propensos aidentificar esse ti po de reprodução com as escavações.
Entretanto, buscando melhores esclarecimentos, lembramo-nos de consultar uma edição
trilingüe (português/inglês/francês) da monografia BreveNotíciada VitículturaPortuguesa,
publicada para a Exposição Internacional de Londres, em 1874. Aí deparamos com a palavra
'défoncement', que traduzia do original português a "multiplicação por estacas ou bacelos",
um sistema que, em oposição ao de semeadura, reproduz com fidelidade o vegetal de origem.

De fato, a reprodução por semeadura não dá ao viticultor a certeza de que obterá a
variedade que pretende, pois é incapaz de assegurar todos os característicos da planta de
origem, inconveniente este que, segundo os especialistas, leva-o a por de lado o método. Se
houvéssemos, pois, identificado as escavações com a multiplicação por sementes, não só
teríamos incorrido num erro técnico, mas, ainda, estaríamos subestimando a viticultura de
Renet. Devemos, assim, credenciar-lhe mais essa demonstração de conhecimento, ao excluir
a semeadura de sua frase, e, conseqüentemente, de sua vinha.

As"escavações" do romance vinham, portanto, de uma tradução literal de'défoncement',
uma operação que, segundo o 'Grand Dictionnaire', "se faz toda vez que se quer plantar uma
nova vinha".

Esse amanho da terra, exigido pelo método de reprodução por bacelos ou estacas, acabou
assim por nomeá-lo.

Passemos aos "parreirais de experiência, onde o jovem espera frutos sem grainhas, e em
que, de longe em longe, desponta uma flor estrelada". (pp. 239/240)

Identifiquemos esse fenômeno num enfoque moderno. A videira, como já deve ter sido
percebido, tem uma nomenclatura toda especial. As sementes, por exemplo, são chamadas
de grainhas. Elas originam-se do óvulo e o fruto nada mais é que o ovário maduro. Sucede, às
vezes, serem os óvulos atrofiados, e, neste caso, mesmo que tenham sido fecundados pelo
pólen, o fruto desenvolve-se sem grainhas. A esse fenômeno se dá o nome de míllerandage.
Quando se manifesta o fenômeno contrário, órgão masculino sem capacidade, o pólen não
chega a fecundar o óvulo, dando-se o aborto da flor, que seca e cai, e a isso se chama
"desavinho" .

Ambos os fenômenos, pelo que nos foi possível constatar, só foram conhecidos a partir
de 1900. Prova disso é a diversidade entre as informações do Grand Díctíormaíre Uní'versel
Larousse XIXe. S., de 1866/1876, e do 'Larousse Illustré', de 1900. No primeiro, vamos
encontrar o verbete "Míllerand", com a seguinte definição: "·vit. - 'varíeté de raísín agraíns
nombreux et sanspépín" (variedade de uva de muitos frutos e sem sementes).

Já o segundo, fazendo uma correção, informa-nos que Míllerand se diz das uvas atingidas
de míllerandage, o que é definido como um aborto constitucional ou acidental da uva, que
se manifesta por uma redução considerável do volume e da quantidade de frutos ..

A crença ingênua de Renet, na esperança de frutos sem grainhas, justifica-se, pois, pela
carência de conhecimentos àépoca. Até mesmo o desavinho, que é o aborto das flores, parece
sugerido na frase, no despontar "de longe em longe", de "uma flor estrelada." (pp. 239/240)

760 li vaut mieux herJer ie terrain avant de répandre ie grain à la voiée et recommencer ie herJage pour
l'enterrer. (M. de Dombasle)
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Conchego de Soltem!

Temos, toda vez que se faz necessário, retirado de seus capítulos específicos assuntos que
se encontram imbricados com aqueles de que estamos tratando no momento. Adotamos essa
normaparanão desperdiçar o contexto que os acompanha e que, quase sempre, é o que melhor
os esclarece.

Éo que se dá, por exemplo, logo no início do capítulo, quando o "excitante trescalar das
uvas sazonadas ofusca o perfume de estoraque de Rossellane". (p. 238)

Esse perfume possui características que, como veremos, justificam a peculiaridade de sua
utilização na frase. De origem vegetal, o storax, é também conhecido como styrax, e,
realmente, é muito empregado em perfumaria. Tendo a consistência do mel, é de cor cinza
acastanhado, mas, acrescenta o 'Grand Dictionnaire', seu aroma é forte e cansativo.

Valorizando o trescalar das uvas, o autor desvaloriza a qualidade do perfume usado por
Rossellane, enfatizando sua inclinação à vulgaridade, já assinalada no anel sobre a luva e na
pulseira de pedrarias. (p. 236)

Aliás, essa menção à qualidade do perfume já fora feita à página 208, quando Monique,
surpreendendo Rossellane à saída do consultório, "Investiga o ambiente ainda saturado do
perfume forte da desconhecida" ...

Uma outra informação que igualmente se beneficia de sua inserção no texto é a que se
refere às urtigas, que servemde pretexto para avisita ao manoir, quando Rossellane, "expondo
a intenção de improvisar remédio caseiro para a enxaqueca materna", declara-se à procura
dessa planta, "que sabe existir nas imediações". (p. 238)

Realmente, no Midi vamos encontrar a ortie pílulifere, uma variedade podendo atingir
60 cm de altura. ('Grand Dictionnaire')

Temos, aí, uma citação bastante plausível.
A urtiga foi muito utilizada em medicina e um dos seus principais empregos era o do alívio

à amenorréia. Entre as crendices populares de outrora em assuntos médicos, havia aquela que
atribuía esse mal a um desvio do fluxo menstrual para a cabeça, que seria, assim, atingida por
dores intensas. A enxaqueca da mãe, pretextada pela moça, aparece, então, como causa
legítima da procura daquela planta medicinal.

E ainda podemos chamar a atenção para um detalhe sutil e, no mínimo, curioso, às páginas
240/241. É que, ao entregar "delicadamente rebuçada em ramos, a urtiga que a visitante
pretextava buscar", ele o faz certamente para evitar-lhe as queimaduras que a planta causa,
como é bem sabido. Mas, muito mais, ao recobri-Ia, ele parece querer denunciar, no
simbolismo da disposição dos ramos envolvendo a planta, as intenções da moça, igualmente
rebuçadas.761

761 Rebuçado: eneobeno. Cobeno com rebuço; embuçado. Disfarçado, dissimulado,... (Novo
Dicionário Brasilleiro Melhoramentos Ilustrado, 4:> edição.)
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DA De'pumdo de Areis, O VoI. XlI
Des PatxãonoDeserto, Urna VoI.

XlI
Df DupL'l Família, Um'l
DL Duquesa de Lmgeais, A

VIll
Do Massirnilla Doni VoI. XV
Dr DrarnaàBerra-Mar, Um VoI.

XVI
EG Eugenia Grandet Vol. V .
Elv Elixir da Longa Vida, O VoI.

XVI
Emc Esplen:lores e Misérias d'lS Cone-

sãs Vol.IX
Emu Estudo de Mulher VoI. n
Ept Episódio do Terror, Um VoI.

XlI
Ev Estréia na Vida, Uma VoI. II
Everm Estalagem Vermelha, A

VoI.XVI
Fa Falsa Amante, A VoI. n
Fc Facino Cane V01. IX

208, quando Monique,
ente ainda saturado do

specíficos assuntos que
menta. Adotamos essa
sempre, éo que melhor

"excitante trescalar das
)
1 a peculiaridade de sua
ecido corno styrax, e,
,do mel, é de cor cinza
rte e cansativo.
do perfume usado por
) anel sobre a luva e na

ção no texto é a que se
JRossellane, "expondo
l", declara-se à procura

mpregos era o do alívio
~dicos, havia aquela que
~ria, assim, atingida por
ce, então, corno causa

,edade podendo atingir

imo, curioso, às páginas
I urtiga que a visitante
Iras que a planta causa,
querer denunciar, no

es da moça, igualmente

:io, dissimulado,... (Novo
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Pro Proscritos, Os VoI. XVI UM Ursub Mirouet VoI.V
Rom Romeiral, O VoI.ill Ven Vendeta,A VoI.lI
S Sarrasine VoLIX Ver "EI Verdugo" VoI.
Ser Seráfita VoI.XVII XVI
Solt. Solteirona, A VoI.VI ZM Z. M1fcas Vol.XlI
SPC Segredos da Princesa de Cadig-

nan, Os V01. IX .

Cept Cristo Espera por Ti

Obra psicografada:

Algumas obras da juventude e
outras: .

Aaron (o calvinista): 394.
abelha: 333.
abyssus abyssum invocar. 328- ~
acajú: 225-226.
acajú (tremó de): 479.
acendalhas: 495-497.
adega: 481-483.
adeleiro: 341.
adernos: 269.
agaloados de chapéus: 173.
agáricos: 269-270.
água de melissa: 381.
águas vermelhas de Alet: 36V
ágtúa: 448-449. .
aigrettes azul-reL1mpago: 52 5:
AiguesMortes: 345-346.
alacridade: 435, 527.
Alarie (montanha): 454-455.
alegretes: 412.
Alepo: 203, 208.
.alfeneiros: 467.
alféloa: 553.
algaravia de vozes meridionais:
algeroz: 268-269.
algibebe: 266.
alimári.1S: 444.
alimárias badaL1ffi guizos: 444.
Aline: 333-334
Al1an Kardec: 346.
Almanaque real: 287.
almudes: 571-572.
Alpes: 355.
alquilador: 276-277.
alteares de ombros: 295.
amanuense: 398-399.
am1Zona: 305.
ameias e seteiras: 436.
amendoadas: 424.
ameninado: 415.
Amor e Psiqué: 477-478.
andara de um móvel a outro:
andorinhões: 453.
anéis se atrit<1ffi contra os varre

483.
anel de camafeu: 523.
ânfora de asas duplas: 48, 245.
Angelus: 455.
angorá branco: 182-183.
aparição, (A): 353-356.
àparoles lourdes, oreilles ~urdes:
apesar ela esmção fresca: 6.
apologizar anisms: 308.
após os desastres da Revolução:
arandela: 479-480.
árbitro: 209.

Le Foyer de l'Opéra
Janela Pâle
JeanLouis
L'Israélite
Traité de Vie Élégante
Le Vimire des Ardennes

F. Opéra
Jane
J.L.
L 'Israél.
V. élég.
Vic.Ard.

Annette et la Criminel
Le Centenaire
Cnde eles Gens Honnêtes
D. Gigadds
L 'Excommunié
La Demiere Fée

Ac
Cemen.
Codegh
D. Giga
Excom.
Fée
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Indice

Frryer de l'Opéra
it'laPâle
nLouis
'sraélite
ilé de Vie Élégante
Vicaire des Ardennes

tlaMirouet
ieta,A
Verdugo"

iarcas

Vol.V
Vol.I1

Vol

Vol. XII
Aaron (o calvinista): 394.
abelha: 333.
abyssus abyssum invocar. 328-329.
acajú: 225-226.
acajú (tremó de): 479.
acendalhas: 495-497.
adega: 481-483.
adeleiro: 341.
adernos: 269.
agaloados de chapéI1S: 173.
agáricos: 269-270.
água de melissa: 381.
águas vermelll,1Sde Alet: 365-366.
águia: 448-449.
aigrettes azul-reL1mpago: 520-522.
AiguesMortes: 345-346.
aL,cridade: 435, 527.
Afarie (monmnha): 454-455.
alegretes: 412.
Alepo: 203, 208.
alfeneiros: 467.
alféloa: 553.
algaravia de vozes meridionais: 527.
algeroz: 268-269.
algibebe: 266.
alimári,S: 444.
alimárias bacL1L1ll1 guizos: 444.
Aline: 333-334
Al1an Kardec: 346.
Almamque real: 287.
almudes: 571-572.
Alpes: 355.
alqlúlador: 276-277.
alteares de ombros: 295.
amanuense: 398-399.
aIll,1Z0na: 305.
amei1s eseteiras: 436.
amendoacL1S: 424.
amenimdo: 415.
Amor e Psiqué: 477-478.
andara de um móvel a outro: 316.
andorinhões: 453.
anéis se atril:<1ll1 contra osvarões de bronze:

483.
anel de camafeu: 523.
ânfora de asas dupL1S: 48, 245.
Angelus: 455.
angorá branco: 182-183.
aparição, (A): 353-356.
àparoles lourdes, oreilles sourdes: 413.
apesar cL, esmção fresca: 406.
apologiz.<r artisL1S: 308.
após os desastres cL1 Revolução: 303.
arandela: 479-480.
árbitro: 209.

Arcana Coelestia: 371, 507.
arco de arremesso: 324.
ar de parisiense: 308.
ardósIa: 354.
areia; 466.
arganazes: 423.
Ar~1S de saia: 303-304, 522.
ArIel de Monique: 44, 332.
aristocrata: 395.
armagnacs: 552.
armário de C<L'illIlento: 211,492-493.
arpentes: 408-409, 574-575.
arqlúvos de magnetismo animal: 371, 507.
arratéis: 87.
Arreda! Arreda!: 164.
arrivismo: 290-292.
a..~ do nariz: 246.
atenção cautelosa de uma pega: 40-41.
ateus e livre-pensadores: 370.
atilhos: 492.
aubussons: 475-476.
avaL1l1che: 159.
Avaldins la Prado: 544.
ave aprisionada na gaiola da alcova: 402.
avelucL,dos: 570.
avental: 332-333.
aventurina: 177.
avoué-Guigue Quéfelec: 403-404.
Axat: 422.
azeviche: 240.
azevinhos: 68.
baetilll,1: 157.
ball'lgem: 514-515.
bailadeira: 239-240.
baladeuses: 435.
balaústres de pórfiro: 475.
Baldon: 364.
balsânúcas duchas: 377-378.
balsaminas: 55, 500.
balseiro: 571.
barão d'Henin de Owillers: 371,507.
barba em bico: 40, 529.
barômetro oval: 419.
barreiras: 516.
barrete de dormir: 411.
barretes: 443.
basilisco: 39.
bastidor: 356-357.
batedor: 568.
batendo a porta: 316-317.
batendo o pé: 288.
bebamos juntos, na mesma taça: 556-557.
be~1 de azevinho: 179.
berlinda: 510.
berloques: 214, 335-336.
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bétuL1 (folha de): 322.
bétuL1s: 433.
bétula seca, lenlJa providencial: 450.
biblioteca: 507.
bic6rnios de feltro (chapéus): 443.
Bie1m: 375-376.
bigorm (entre o malho e a): 380.
B~gorre: :53, 559-561.
bilboques: 443.
bilhar: 344.
bocas-de-lobo: 471.
bocL1S celebradas ànoite: 277-278.
boleia sem resguardo: 529.
bolo folhado quadricuL1do: 562.
bolsa (cordões da): 315.
bombonnes de Gtlvados: 528.
bom fogo e bons pratos: 286-287, 450.
boné de viseira redonda: 305.
bonés: 333.
bonés pretos gtk1rnecidos com fôfos: 333,

443.
bonheur du jour: 416-417,488-489.
borboleta: 288-289.
borboletear: 306.
bordalesas: 408-409, 574-575.
borL1 de seda de um pingente: 468-469.
borrifur o rosto com aspersões de água fres-

ca: 380-381.
botas cascadas de terra: 263.
bot.1S com borL1S: 272-273.
botelha musselina: 485-486.
boticário (Mathivon): 423-424.
Boule (m6veis de): 499.
bouquet: 274, 570.
Bourbons: 62.
Bourgeois: 42, 183,312.
Brasil: 421.
bricabracomani,1: 501.
brilho solar: 177.
Burel: 23-24.
busto de estátua de proa: 34.
cabeça cúbica: 175-176
cabeça do Aude: 564.
cabeção: 193.
cabeleira em crista: 40.
cabelos àBrutus: 43, 45, 205-207.
cabelos, que não empôa: 205-207.
cabide da moda: 271.
cabriolé de vime: 510-511.
cachos cinéreos: 198-199,333.
caçoi11: 235-236.
cadeira preferida: 487-488.
Gtdmo: 165.
café: 24.
caíra de um salto: 415-416.
calçadas: 438-439.
calça em L1 de nervura: 152, 157-158.
calças parisienses: 270.
calções: 376.
caleche: 509.

calvados: 528, 558.
camafeu: 283-284.
cam1rínhas de suor: 384.
<:amanelo: 379.
caméli.1S: 500.
caminhar paquidérmico: 41, 257.
camisa de guipura: 332-333, 337-338.
campainha: 468-469.
campanário: 455.
Canal: 436.
Canal (a reta do): 454-455.
Caml dos Dois Mares: 441.
canas butomas: 462.
candeL1bro: 58-{'2.
candeletos eclugnet: 443.
Gtprice: 182.
capucines: 65, 500.
caramanchão: 572.
Gtraman família: 200-201.
Gtrcameres: 365-366.
Gtrrel (candeeiro): 487.
cardápio: 413.
cardíaca lesão (Flori,lll): 422.
caretear: 472.
C1rL1: 223.
Carlos X: 62-{,3, 198.
Gtrmagno!e: 168, 538-539.
carrancas: 470-472.
carregar água em cesto: 413.
carrioL1S: 515.
carro da vida (acidentado pelo): 509.
cart,1S: 405,418.
carvalheira: 84-86,450.
ca~ca em cauda de bacalhau: 398-399.
casa de vidro: 293-294.
~ento celebrado ànoite: 277-278.
~ento (costume francês): 420-421.
~entos: 183,420-421,546-548.
casinha: 226-227.
Cassiopéia: 58-{'2.
cast,lllheiro "pingando o castanho cL1S fo-

1I1,1S sobre as telIl,1S": 268-270.
castão de marchetaria em ouro: 156, 179.
castelo qt1<1dran~ular: 436.
cat.1pL1Sma de larinha de mostarda: 428-

429.
cauda intonsa: 517.
causeur: 398-399.
cavaL1riça: 516-517.
cavalo normando: 42, 276-277, 517-518.
cavalo perdJeron: 517-518.
cavatll1,1: 536.
cem de alta comédia: 302-303.
cent.1ureas: 500-501.
cerra para sempre os olIlOspaternos, beija-

os um depois do outro: 430.
(}~: 81, 84,445.
cesteiro que faz um cesto: 296.
cM: 501, 557-558.
cll,llé: 573.

cl=alote: 85,333,335.
clJantecler campesino: 447.
cl1,1peuzinho de copa: 522.
cll,1rão vermelho: 506.
OJarlotte: 29,32,72.
châtelaine: 266.
OJaumilkm (Mlle. Eulalie de): 3~
chega a noite, chega a mone: 35
cheiro de proVínCi,1: 495-497.
chicotear: 518-519.
chinelos vermelhos: 378.
chi.tlesices: 498.
dJinoise (penteado estilo): 318-3
clmmbada ao pavimento: 323-3:
churriões: 515.
cicL1l11es: 55, 500.
cidadã: 192-193.
cidade Alta: 435, 458-459.
Cidade Baixa: 305,435,458-459.
Gdade nova: 435.
cílios longos: 240.
cipreste: 445.
cilé: 435, 437.
citronela: 501.
Odrence (o suplício do Duque et

de m1lvasm): 184.
Clodion: 341.
codJedeau:442,462-463.
cocheira e cavaL1riça: 516-5V.
cocheiro (fisionomia de): 46.
cocheiros: 529.
cofia calmamente uma das suíça:
cofre no peito: 294.
cofres do episcopado: 29.
cognacs: 552.
cogumelos: 450.
coleção (telas): 345.
coleios felinos: 299.
colete abotoado de opalas: 272.
colete cor de gírafu: 521-522.
colete de seda bordada: 272.
coletes de piquê: 272.
colmeia: 160.
complô: 319-320.
componasdos olIlos: 388.
compotas: 558-559.
com ternura fefuJa: 299.
confeitos: 558.
confnent: 487-488.
Conrad: 345, 347-348.
Constance: 345-346.
Constance (base das virtudes):
Constitutionnel: 505.
Convulsionár.L1: 230.
CoralieMctS5at: 339.
corça assustada: 42.
cordão de cl1,1macL1: 468-469.
cor de aveL1: 261.
cor de cinabre: 417.
cor de girafa: 520-522.
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i58.
.&4.
suor: 384.

Udérmico: 41, 257.
ma: 332-333, 337-338.
8469.
35.

o): 454455.
s Mares: 44i.
~ 462.
.-62.
gner: 443.

m.
572.
lia: 200-20 i.
;5-366.
ira): 487.

(Flori.m): 422.

J,198.
68,538-539.
472.
~ cesto: 413.

~cidentado pelo): 509.
l.
f-86,450.
:Ia de bacalhau: 398-399.
293-294.
ebrado ànoite: 277-278.
<St1lIIle francês): 42042i.
83,420421,546-548.
21.
~2.

JingaOOo o castanho cL1S fo
:as telhas": 268-270.
::hetaria em ouro: 156, 179.
mgular: 436.
~ farinha de mostarda: 428-

: 517.
99.
;'517.
000: 42, 276-277,517-518.
on: 517-518.

)médi.l: 302-303.
(l-50i.
opre os olhos paternos, beija
JOis do outro: 430.
45.
l.Z um cesto: 296.
558.

chamalote: 85,333,335.
chanteeler campesino: 447.
chapeuzinho de copa: 522.
ch.1riío vermelho: 506.
Oxtrlotte: 29, 32, 72.
châtelaine: 266.
OJaumil/on (M/J,e. Eulalie de): 394-395.
chega a noite, chega a mone: 391.
cheiro de província: 495-497.
chicotear: 518-519.
chinelos vermelhos: 378.
chinesices: 498.
chinoi5e(penteado estilo): 318-319.
dmmbada ao pavimento: 323-324.
churriões: 515.
cicL1D1es: 55, 500.
cidadã: 192-193.
cidade Alta: 435, 458-459.
Cidade Baixa: 305,435,458-459.
Cidade nova: 435.
álios longos: 240.
cipreste: 445.
ciJé: 435, 437.
citroneL1: 501.
Garence (o suplício do Duque de -no tonel

de malvasta): 184.
Godion: 341.
coche deau: 442, 462463.
cocheira e cavalariça: 516-517.
cocheiro (fisionomia de): 46.
cocheiros: 529.
cofia calmamente uma das suiças: 208.
cofre no peito: 294.
cofres do episcopado: 29.
cognacs: 552.
cogumelos: 450.
coleção (teL1S): 345.
coleios felinos: 299.
colete abotoado de opabs: 272.
colete cor de giralã: 521-522.
colete de seda bordada: 272.
coletes de piquê: 272.
colmeia: 160.
complô: 319-320.
COmpOrL1S dos olhos: 388.
compotas: 558-559.
com ternura felina: 299.
confeitos: 558.
confident: 487488.
Gmrad: 345,347-348.
Gmsrance: 345-346.
Gmstance (base das virtudes): 273-274.
Gmstitutionnel: 505.
ConvulsioIl<-1ria: 230.
CnralieMassat: 339.
corça assustada: 42.
cordão de chamacL'l: 468469.
cor de aveL"i: 261.
cor de cinabre: 417.
cor de girafa: 52D-522.

cordeiro: 173-174,334.
cor-cie-<>nix: 240.
cor de papouLl: 326.
cor de rosa (do vestido de Cnnstance): 427-

428.
cor de terra egípcia: 448.
cor de topázio: 485486.
cor de vinho: 353.
cordial: 404.
cordões da bolsa: 315.
cores de terras tropicais: 34.
cores confusas do rosto: 383.
cornijas: 470.
cornisos e ulmeiros de casca escaLwrada:

434.
coroa cívica: 210.
corote de alças dupL1S: 48, 245.
corpo delicado de borboleta: 326.
corrim"io chanfrado retorcido: 474.
corselete: 326.
coninas de percal: 490, 495-496.
caninas sem embraces enfimam-se: 48D-

481.
coruja: 163-164.
corujas (mochos e): 163-164,291-292.
cotim: 520-521.
couraçada: 85,333,335.
couro da RÚ5sia: 504.
couro irL111dês: 522.
couronne d'offu:e: 528.
covinhas: 339-340.
crachá: 503.
crânio: 211.
crepitar o saibro cL1S aléi.1S: 466, 469.
crescer em t,11I1anho: 316.
crispar o chapéu entre os dedos: 317-318.
crucifixo: 174.
cruz à la jeanneue: 241-242.
cruz de coral: 241-242.
cruzitÚkl ardilosa: 312.
curiosité (Ia -na;t de la jalnusie): 315.
cuspirá sobre o meu rosto a Saliva da con-

demção: 277.
O.vil/ers (Hénin de): 371, 507.
dame blanche: 512,543.
dammes jeannes: 528.
Dâmocles (a espada de): 313.
cL1IIC!ismo: 270-271.
cL1IIC!0 de ombros: 295.
declive ~ro: 447.
deixa o leItO às onze horas: 388-389.
deixa-se cair sobre uma poltrona: 247.
Delaquerriere (saL"io): 396-397.
Deler.ze: 186,37i.
Delft (fui.mças de): 415416.
delírio: 425.
demônio lindo: 49,309.
dentes aduncos: 175.
dentes alvos: 228.
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desata os cordões da tua bolsa, M'sieur l'a-
vare: 315.

desconhecido (O): 244.
desejarias viver ali, desejarias?: 451.
desenhos indianos: 237-238.
desenhos medievais: 197-198.
desfiladeiros selvagens de Foix: 365-366.
diário de Constance: 66-68,353.
dilemática: 164.
dintel (PL1ca junto ao): 525.
diogêmcos (sorrisos): 347.
doisdias de marchano nuno da capital: 512.
dormeuse: 512, 514.
doma: 571.
duchas de palavrões: 165-166.
duelo: 420.
duelos de olhares: 420.
duelos emocionais: 420.
DuMalhac: 398-399.
dlUlquerque: 475.
dupla muralh,1: 436.
duplos rastos da carruagem: 447.
Duque de Garence (suplício do - no tonel

de malvasia): 184.
Duque de Montmorency: 188-189.
duquesa Qeito ornament,1do tipo): 489-490,

499.
durindana: 501.503.
eau d'ange: 318.
ébano (conjunto de): 475.
ecarté: 343.
E che ne dici di questo vinetto bianco?: 242-

243,554-555.
Édard: 87, 89
editora (casa): 25.
Elbeuf(casacas de casimira de): 272.
emigrados: 521.
encadernações em couro da Rússia: 504.
encantamentos (procurara): 365.
encaramuja-se: 38.
encáustica: 495-496.
encordoados de veL1S: 250, 383.
endechas: 542.
endemoninhaci1: 310.
engaços e bacelos: 567.
enleado nas voltas de seu cabelo: 311.
enormidade dos sapatos rotos: 281-282.
enxame de idéias: 412.
enxaqueca: 578.
enxertos: 575-576.
Éperon àBrodJe, 1': 525, 562.
epigrama: 298-299.
epigramática: 298-299.
epilepsia: 382-384.
escabelo: 481483.
escada de madeira carunchaci1: 474, 527.
Escajil: 394.· .
escalfem de bordos reqúeimados: 524.
escaparates: 492-493.
escarpada eminência: 447.

escarvará os caminhos percorridos: 42, 277.
escavações e enxertos: 576-577.
escacha em gargarejos: 378.
escorpLl0: 61, 280.
escravidão: 350-351.
escrita cursiva: 418-419.
esfarpa, sem o perceber, a ponta do cinto:

189-190.
esgares de granito: 169.
esgrime-se: 295-296.
espadeiradas: 173.
Espanha (1823) (guerra com a): 349-350.
espelho: 422. .
espelho, de riscaci1 estanhadura: 493-494.
espelhos d'água: 74-75.
espiga de milho: 504.
espinho da aflição: 304.
espírito sutil de Carcassone: 403-404.
Espitalier: 398-399.
espora com acúleo: 525.
esporte hípico: 521.
esplUIlantes brancos: 570.
Esquirol: 373-374.
estacando: 537.
estalajadeira: 276, 517.
estante de carvalho: 504.
estátua ci1 surpresa: 407-408.
estátua de Pierre de Roquefort: 459-460.
estAtua gêmeas: 467.
esticar as bochechas: 184.
estocada com o olhar: 294.
estocada mortal: 294.
estoffe-rigate: 242.
estoraque: 578.
estorcer o casaco: 317-318.
estores: 495-496.
Estrabaud (sa110): 396-397.
estraciueal: 516.
estralejando sob os escarpins: 466,469.
estúdio lambrizado: 197-198.
estufa de sistema fumívoro que não ma:

495-498.
esverdinhados realces: 466.
éter: 375·377.
Eulalie (MlJ,e. de OJaumillnn): 394-395.
expediente: 254.
exumar um odre: 392.
Fabre d'Eglantine: 534.
fàcies: 377-378.
jàetótum: 330.
faetonte: 510-511.
Fage, o l.woeiro: 394.
faL1l1ças de Delft: 415-416.
faL1S: 103.
Faigarolle: 183.
faisoaria: 573.
familiaridade folgazã: 317.
Fanfàn la Tulipe: 540.
Faquir indiano: 46, 233-234.
fàr-niente: 224.

fàubourg Saint Germain de CLt
396-398.

fazendo molinete com a bengala:
faz-se menino: 415.
febre: 406-407.
feiticeira: 367-368.
felinidade: 299.
fermata: 537.
Ferroniere (belle): 319.
fidalgos e fidalgotes: 459.
Fideles Compagnes de Jésus: 394-39
figueira: 450.
filhós: 558.
Filies de jésus: 394-396.
/inale grandioso: 164-165, 533.
finura aracnoidL1l1.~ 318-319.
fio-da-virgem: 457.
fita do rio: 433-435.
fitando ao acaso: 411-412.
fivela de prata: 179.
fixa lUIl ponto: 412.
flajolé: 546-547.
Fl,euve du Tage: 543-544.
flor de pena da estação: 65.
Florian Barrasquié: 202.
flor sem fruto: 364-365.
Flumieu: 375.
jlútes: 442,462-463.
Foix: 365-366.
folhas periódicas amarelecidas:
folhas quinquelobadas: 570.
fàntanges: 281.
forças nervosas: 428.
fortaleza de severa majestade: 4"'
Fra Angelico: 195-196.
fronte de ill1rmore: 46.
Frontignan (muscatde): 566, 569-"
frutos secos: 554.
frutos sem graÍn1l.1S: 577.
fuga: 539.
Fuge, late, tace: 251.
fm1dição: 25.
furrie1: 243-244.
furta cor: 158.
futailk: 573.
gaiola da alcova: 402.
Gallaroon: 373.
gamão: 343-344.
gandura: 233, 310.
gargarejos (~<;coacha em): 378, 1
garras de gelo: 323.
gato cinzento: 183,337.
gazela: 42, 324-325.
Gazette des Tribunaux: 505.
Gence: 373.
gendarmes: 173.
gênio da vUJgança: 301.
gesto felu1O: 299.
g~\tos de baile: 239-240.
gi~\tais: 478.



o A vesso de um Balzac Contemporâneo 585

amín110S percorridos: 42, 277.
${enos: 576-577.
argarejos: 378.
,280.
50-351.
a: 418-419.
o perceber, a ponta do cinto:

mito: 169.
~5-296.

173.
S) (guerra com a): 349-350.

lscada estanhadura: 493-494.
:ua: 74-75.
ho: 504.
llição: 304.
de Carcassone: 403-404.
8-399.
lcú1eo: 525.
:0: 521.
)rancos: 570.
-374.
)7.
276,517.
rvalho: 504.
rpresa: 407-408.
erre de Roquefon: 459-460.
as: 467.
:hechas: 184.
1 o olhar: 294.
rtal294.
242.
;g.
saco: 317-318.
~96.

Uão): 396-397.
516.
sob os escarpins: 466,469.
lrizaclo: 197-198.
~a funúvoro que n,lo usa:

JS realces: 466.

. de OJaumilkm): 394-395.
1.54.
odre: 392.
'1tine: 534.
'8.
).

1-511.
~o: 394.
"Jelft: 415-416.

33.
l.
efolgazã: 317.
~ipe: 540.
no: 46,233-234.
14.

faubourg Saint Germain de Carcassanne:
396-398.

fazendo molinete coma bengala: 267.
faz-se menino: 415.
febre: 406-407.
feiticeira: 367-368.
felinidade: 299.
ferm.ata: 537.
Ferroniere (bel/e): 319.
fidalgos e fidalgotes: 459.
Fidêl,es Compagnes de fésus: 394-396.
figu~a: 450.
filhos: 558.
Fiües deJésus: 394-396.
finale grandwsa: 164-165,533.
finura aracnoidiaI1<'l; 318-319.
fio-da-virgem: 457. .
fita do rio: 433-435.
fitando ao acaso: 411-412.
fiveh de prata: 179.
fixa um ponto: 412.
flajolé: 546-547.
FI.euve dUo Tage: 543-544.
flor de pena da estação: 65.
FlariLm Barrasquié: 202.
flor sem fruto: 364-365.
Fluchieu: 375.
/lutes: 442, 462-463.
Faix: 365-366.
folhas peri6dicas amarelecidas: 504-505.
folhas quinquelobadas: 570.
fonranges: 281.
forças nervosas: 428.
fonaleza de severa majestade: 435-436.
FraAngelica: 195-196.
fronte de mármore: 46.
Frontignan (muscat de): 566, 569-570.
frutos secos: 554.
frutos sem graínl1<1S: 577.
fuga: 539.
F-uge, late, tace: 251.
fw1d.ição: 25.
furriel 243-244.
furta cor: 158.
fútai/k 573.
gaiola da alcova: 402.
Gallardon: 373.
gamão: 343-344.
gandura: 233,310."
gargarejos (e.'>Coacha em): 378,471.
garras de gelo: 323.
gato cinzento: 183,337.
gazeL1: 42, 324-325.
Gazette des TrilJu.naux: 505.
Gence: 373.
gendarmes: 171
gênio da vingança: 301.
gesto felino: 299.
gestos de baile: 239-240.
giestais: 478.

giestas (phtibancla de): 478.
gigos: 572.
gilvazes: 256.
girândolas: 165-166.
gira pelo quarto, ao modo de animal encan-

toado: 38,308-309.
gorros de 11: 442-443.
graÍ.nl1<1S: 577.
grande ameia: 447.
grande mundo: 289.
gravatas de veludo enfwn{,1s: 272.
grisette: 316.
Guamerius: 475.
guerra com a Espanha (1823): 349-350.
guinchos, risos e roncos: 527.
guipura: 332-333, 337-338.
habitué: 398.
Hércules: 44.
Hércules (Cálice de): 168.
Hércules tostado de sol: 262.
Hermes, 1': 371, 507.
Hémld: 532.
hienas: 42, 166.
lúp, lúp do condutor: 519-520.
Halfman: 141, 146-147,386-387.
Hubert Camescasse: 398-399.
hurnM1de: 236.
igreja em nÚl1<1S: 436.
üpleut, ilpleut,bergere: 534.
imagerncla Virgem: 437-438.
incenso de alJàzema: 235-236.
inclinações vulgares: 523.
úldigo: 474-475.
infantaria: 348.
in jálias: 504.
Inmanus: 390.
insonia: 388.
intermediArios: 420-421.
interroga o relógio: 469.
ipomeias: 500-501.
irreligião: 392-393.
Isabelle da Comédia: 302-303.
italiana: 223.
jansenista: 392-393.
jantares provincianos de cinco horas: 396-

397.
jantar no silêncio: 331.
jardim ao sabor dos Luises: 466.
jargão audeano: 443, 544-545.
jeiras: 408-409, 574-575.
jogo de bill1<1r: 344.
jogos de anéis: 443.
jÓL1S da maternidade: 363-364.
jornais jacobinist:.1S: 399-400.
Judas: 170-171.
Jul.es: 152.
Kardec: 346.
1íbios de ffiÚlÍo: 267.
11crau(s): 61,280.
hgar(e.~: 573.
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lagarta: 39, 288-289.
lágrimas (na correspondência): 417418.
.L1io está mono: 411.
hmbrequins: 495496.
hnçar maus olhados: 364.
L1Ildô(s): 510.
L1Iltem1S: 161-162,267.
Larrey: 375.
l1vabo: 486.
L.vadouros: 571.
Lavater: 151, 188,367,473.
leão de granito: 506.
lebreiro (mestiço de): 262.
lebréu: 43,262.
Lee: 187-188.
l~ (do nariz): 35,250.
leito antigo com colunetas de caneluras:

489490.
leito de ferro: 489490.
leito ormmentado, tipo duquesa: 489490,

499.
Léopard: 87,89.
letras brancas e vermelhas, alternadas: 525.
leVant,U"-se cL, poltrona... como se tivesse

sido esper,-rla: 294-295.
leve quanto um pás;aro: 401402.
leves como a luz: 401.
levita: 261.
1iards: 408409.
libras do renciiIrento: 408409.
Limoux: 570.
1!ngua hirta: 407.
linho: 47.
lioz (pisos de pedra): 471.
Liszt: 532, 535, 559-560.
litocromi.'l: 476477.
litografia: 476477.
livros: 186, 386-387, 507.
livros azuis: 507.
livros de impressionar: 386-387.
lo~rigar: 469, 484.
Lúculo: 43, 561.
lufuda de música: 546-547.
Luis de França: 346.
Luis XVIII: 340, 373.
lunetas: 256.
lustre de porceL1na retorcicL,: 499-500.
luva de pele de gamo: 523.
luxo asi.,tico: 501.
Madame de Brezé (Marie Louise): 257.
Mademoiselle EUÚ1lie de OJaumillon: 394-

395.
mahón:87.
Majorra (manoir): 305.
mal sagr.rlo: 382-384. .
malvasia (suplício do Duque de Garence

no tonel de): 184. .
Mane, tecel,lares: 408.
mamel: 178.

mantida da respiga e da rebusca: 285-286,
564.

mão em viseira: 470.
mãos apoiaias nos quadris: 282.
mãos errantes que t.,teLlm o ar: 426.
Marais: 272, 340, 342.
MareeI de LaPOUY0Ú1de: 174.
Ma~lide (MaJgot): 210.
marinha: 436, 462463.
mármore vermelho: 495497.
marroquim vermelho (carteira espanhoL.

de): 265-266.
martefava recordações: 379.
martelo de fogo: 379-380.
Martin (camponês): 340, 373.
Mathivon o boticário: 423424.
matracas: 443.
menecmas:43,223.
merengue: 561.
mergulhões: 575.
meridional (sangue): 300.
merinó: 157,207.
mesa de pés de cabriolé: 503.
mesas de gamão: 343-344.
mesas de nogueira rústica: 526-527.
Mesmer (Anton): 371.
messe musquée: 312-313.
metais de fardas: 173.
Meudon: 345.
rnilh.'lÍre: 41, 290.
mineruois: 570.
miosótis: 55, 500.
mirabeles: 558.
mocho (assustado): 163-164.
mochos e corujas: 163-164,291-292.
moduL1ções da voz (de Rena): 351-352.
mogno (mesa de): 198, 225-226.
molho de cmves: 332.
Moliere 44, 315.
molinete: 267.
Mônaro: 546-548.
monarquia: 209-210.
monda (a - pede veLlr): 66.
Moni:202.
Monique: 193.
monjas possessas: 230-231.
Monmnha gótica que os muitos verões cL.-

cinaram: 459.
Montanha negra: 445.
Montgeron: 186.
Montmorency (Duque de): 188-189.
morcego: 278.
morgado (constituir um): 573-574.
mortalm: 390-391.
mosqueado: 191-192.
mosquetaria: 518-519.
mosLlrda: 428429.
mot«ÍJe: 342, 344.
moura (princesa): 45, 310.
Mo'ZArt. 531-533.

M'sieur lavare: 44,315.
multidão que se precipim em tr!
nnmdo (grande): 289.
murça do canonicato: 189.
musatt: 566, 569-570.
musicisiade penas: 449.
napolitana: 223-224.
Narbonnaise (porm): 437438.
narcisa-se a toques de verniz:
Narcise FondanaidJe: 243.
nardo e cinamomo: 236.
nariz corcovado: 176.
nariz grego: 45, 153.
nariz romano: 45.
nédios: 84.
nenúfures: 467.
ninho de ratos: 289.
notabilidades deparmmemais: ~
nudezes de espadas: 173.
obrem: 415416.
obstetra: 368.
obstetrícia: 368.
obuses (os - não orespe~:
odi et amo: 320-321.
oficlide: 548-549.
olhar cheio de finura: 334.
olhares que, de mulher para .un.l
olhar hipocrático: 412413.
olha sem ver: 385-386.
olhos acesos como tocms: 276.
olhos anilados: 153.
olhos da véspera; 453.
olhos de fogo: 244,311.
olhos de gazela: 324-325.
olhos... que se engastam: 85, 336
onde se demonstra que o amor .

dificwnte: 356-357.
opala: 47.
operário cL, fábrica de tecidos: ~~

opinadores: 192,398-399.
orchat.'l: 559.
órt'l: 287-288.
Otelo: 44.
ouve sem ouvir: 385-386.
oval de uma tela: 477.
óvalos: 470471.
padieiras e pinazios: 478.
paisagens francesas e suíças ernli

476477.
palissandra: 225-226, 495.
Palome: 330-333.
pão de dois arratéis: 554.
papá: 315-316.
papa de trigo cozido no leite: ·-5
papel adamascado: 4V.
parquettes: 442, 462463.
parreirais de experiência: 575, -;-,
parvenu: 41,290.
passam1Iles: 362.
passeios: 438439.
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,piga e da rebusca: 285-286,

l: 470.
nos quadris: 282.
que tateÍ<1IIl o ar: 426.
D,342.
J(Jolade: 174.
'8Qt): 210.
462-463.
lclho: 495497.
nnelho (carteira espanho1'l
,6.
IrdaÇães: 379.
:0: 379-380.
lD~: 340, 373.
iÚcario: 423-424.

,223.

75.
ngue): 300.
!D7.
~ cabriolé: 503.
io: 343-344.
Leira rústica: 526-527.
'I): 371.
: 312-313.
as: 173.

~.

l.
;00.

:aio): 163-164.
ajas: 163-164,291-292.
a voz (de Rena): 351-352.
de): 198,225-226.
ves: 332.
l5.

>48.
)9-210.
de ve1'lr): 66.

>sas: 230-231.
tica que os ml.Útos verões cIa
459.
gra: 445.
l6.
(Duque de): 188-189.

lSt.Ítl.Úr~: 573-574.
)-391.
191-192.
518-519.
3429.
344.
esa): 45, 310.
33.

M'5Ímr lavare: 44,315.
multidão que se precipita em tromba: 159.
mundo (grande): 289.
murça do canonicato: 189.
muscat: 566, 569-570.
musicista de penas: 449.
Il.lpolit,ma: 223-224.
Narbonnttise (porta): 437438.
Il.lrcisa-se a toques de verniz: 270-271.
Narcise Fondanaú:he: 243.
mrdo e cin.1ffiomo: 236.
=iz corcovado: 176.
=iz grego: 45,153.
=iz romano: 45.
nédios: 84.
nenúfares: 467.
ninho de ratos: 289.
notabilidldes depar1:<1IDentais: 293.
nudezes de espadas: 173.
obreias: 415416.
obstetra: 368.
obstetrícia: 368.
obuses (os - não o respeitaram): 349.
odi et tI17UJ: 320-321.
ofidide: 548-549.
olhar cheio de finura: 334.
olhares que, de mulher para mulher: 299.
olhar hipocrático: 412-413. .
olha sem ver: 385-386.
olhos acesos como tochas: 276.
olhos anilaios: 153.
olhos da véspera: 453.
olhos de fogo: 244, 311.
olhos de gaze1'l: 324-325.
olhos... que se engastam: 85,336-337.
onde se demonstra que o amor se esconde

dificilmente: 356-357.
opaL1:47.
operário da fábrica de tecidos: 394.
opin.ldores: 192,398-399.
orchaL1: 559.
órfã: 287-288.
Otelo:44.
ouve sem ouvir: 385-386.
oval de uma tela: 477.
óvalos: 470-471.
padieiras e pinazios: 478.
paisagens francesas e suíças em litocromia:

476477.
palis&mcira: 225-226, 495.
Palome: 330-333.
pão de dois arratéis: 554.
papá: 315-316.
papa de trigo cozifo no leite: 559-560.
papel adamascado: 417.
parquettes: 442, 462463.
parreirais de experiência: 575, 577.
parvenu: 41, 290.
pas>amanes: 362.
passeios: 438-439.

pateras: 495496.
Paul Potter: 81, 91, 141.
pedra da fronte: 249-250.
pedrinhas coloridas a ricochetearem as

áf?Ws: 440.
pêga (atenção cautelosa de mna): 4041.
pelos do gato ql1<llldo boceja: 263.
pelos ruços: 250.
pendam: 493.
pensativos arcos ogivais: 463.
pentear Santa Catarina: 297.
Pergolese: 531-533.
perT1<1S entrançadas: 381-382.
pés: 262,484.
pesadelo: 180-181.
pés de cabriolé: 503.
pétaL1S de rosa: 418.
piadas de leito e de alcova: 293.
piafés: 444.
piano: 503-504.
pL10: 48, 559-560.
PL1Stras: 493-494.
pichéis: 528.
pincéis do bigode: 410411.
pingalins: 519.
PiodJe: 255.
pÍtia: 43, 235.
Plótino: 186.
pó de arroz: 271.
poeira lumr: 463.
pólvora (A faísca sobre a): 164.
Ponte Velha: 440.
porcionisL1: 157,395.
pórfiro (baLlústre): 475.
pOrLl interior que abre para oeste: 460.
POrL1Narbonnaise: 437438.
portão de ferro: 466.
pOrLl-<lVOS: 559-560.
postilhão: 84, 86, 543-544.
posto de muda: 85-86,491-492.
prata dourada: 560.
prata (escarpins com fivelas de): 179.
praLl (salva de): 499.
pressionam-se as mãos: 268.
prince..~ moura: 45, 310.
primeira socimade: 293.
proibição da caça: 449-450.
província erelógio atrasado: 275.
psicoteca: 76-77.
pulso (tomar o, buscar-lhe apulsação): 325-

326.
pupil1S flamejantes: 311.
Pt(Jségur. 186,371.
ql1<1dreL1S: 74.
qt1<wdade: 156, 179-180.
"Quc::mcL1? Carta! Trunfo!": 342.
qwetlSt.1: 181.
quincunce: 433, 437.
quinquilh,lrias: 226.
quinze pés: 484.
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Radu/ph (túmulo de): 346, 392.
raízes (das mãos): 35, 250.
rastos das carruagens: 516.
rata num queijo: 297-298.
rebuçada em ramos: 578.
rebusca (mantida da respiga e da): 285-286,

564.
recmtamento militar: 387-388.
recusa de sepultura: 389.
redingote: 529.
registro batismal: 285.
relógio: 403.
reposteiro em franjas, veda a janeb colgada

de cortinados, abaLwdo a grita festival
da ma: 478-479.

represa: 388.
repuxos de fmnarach 434.
resilk1. (cheiro de resina): 445.
resina (nacos de): 478.
resrntU1go roufenho: 384.
respiradouro: 481-483.
Reoquiescat inPace: 189, 390-391, 533.
retesa tapetes nos soalhos: 495-497.
retorce um dos pincéis do bigode: 410-41L
revendedores gritões: 435.
Revue Encyclopédique: 505.
rodapés de carvalho: 499.
romance de arrabalde: 307.
romano-bizantino: 455.
rompe a passear desassossegad,1.ITIente pelo

quarto: 316.
Roque/ort (estátua de Pierre de): 392, 459-

460.
roquettes odorantes: 65.
rosas e cravos: 50L
msier jacqueminot: 472-473.
rómb: 167.
rouco entono: 384.
mugeg01ge: 65.
muge-queue: 414-415.
roupa suja se bva em casa: 296-297.
roupeta: 179.
rouxinol: 385-386,423.
mbiClU1do: 176.
Rue du Bac: 35L
rugas amfadas de pintura: 214.
rugas paralebs: 176.
mgoso d,1. face da Torre Tréseau: 437-438.
sai"io: 85,491-492.
Saim Gimns (o caminho para): 46L
Saim Marceal': 340-34L
Saint Martin: 188.
Saint Michel: 436.
Saim Nazaire: 414, 459-460.
Saim Nazaire (torres oetogonais de): 459-

460.
Saim Vincent: 436, 455.
Saissac: 56.
Sala Pleyel: 532.
salitre: 481-482.

salva de m,1.laquita: 499, 503, 558.
salva de prata: 499.
S:tneta Simplicitas: 352-353.
sangria mortal: 377-378.
sangue meridional: 300.
sanguessuga: 429.
santiwen: 235.
sarabanda: 535.
saraiva: 564,575.
savate: 190.
saxífraga: 269.
sedum: 569.
sen;p're-vivas: 500-50L
serafica: 49, 356.
Sereia (embriagado peb voz d,1. -): 44.
seriedade britânica: 208-209.
serim 548.
sestealldo: 84.
Sigean: 183.
simétricas mas: 436.
sinapismos: 428-429.
sinete: 418.
Sísifo (trabalho de): 419-420.
sobrancelhas: 377.
solas grossas, mna d,1.S quais aberta como

boca de peixe: 281-282.
soldados emmarcha: 450.
sombras azuis: 267.
sonambulizad,1: 347.
sopa gordurosa: 562.
sorrisos diogênicos: 347.
sotaina curta: 179.
sono voce: 243.
soubrette: 302-303.
Soulange: 255.
Sounre de beautÉ, (le): 348-349.
sous da franquia: 405-406.
Souvenir de malmaison: 37,503.
strass: 238.
substimto: 387-388.
sucessos de família: 501-502.
suco do parreiral: 67.
suc1,írio: 390.
superfícies aveludadas pebpoeira: 481-482.
Swedenb01fl: 74,356,371,507.
tabeli,lo (Pt.endoux): 423-424.
t.'1bua e taipa (casebres de): 435.
mlude (sebe de): 436.
t.'UIlbor do primeiro aguaceiro: 46L
t.1.llcl'11gem: 467.
t.1.lloeiros: 172, 394.
t.1.lltaliz.1.-lhe a alma: 323.
mpeceiro: 254.
tapete de desenhos persas: 501-502.
Tartini: 53L
t.1taL1.-lhe as abas d,1. capa de viagem: 278-

279.
teatro: 301-303.
Tebaid,1. (solitário da): 42L
tecelões: 172.

te11. de estrias: 167.
tejadilho descoberto: 510.
tem a vida qual pertence de todos
tenazes: 190-19L
tentilhão: 537-538.
"terrasa$rada": 389.
terror-panico: 323.
tez olivácea: 36, 529.
tÍlia: 468.
úli,1 (o cheiro desmaiado da): 4
tinm de escrever: 409.
tinmnova: 418-419.
tint.1.S de letras: 409.
tipografIa: 25.
tÍllllo de visconde: 573-574.
tÍnuos em ronde: 417.
toesas: 409.
topázio: 485-486.
torcer a ponta do lenço: 317.
torraet1s: 553-554.
torre Crémade: 447.
torre de Constance: 345·346.
torre inacabad,1. de Saint Vincem: .
torreõesdefensivos: 447.
torres oetogonaisde Saim Nazaire:
torressemi-<:ircubres: 437-438.
Torre Tréseau: 437-438.
touca: 333.
touca bordada: 362.
Toulouse: 44L
Transire benefàciendo: 340.
travesseiro de renda: 40L
tremó de acajú: 479.
trÍglifos: 470-471.
trÍglifos manchados peL1.S chuyas;
trismo: 426-427.
"triunfalmente": 498.
trocadilh.1.lldo: 273-274.
troica, em pL1.llície de neve: 477.
tromba (multidão que seprecipita
trombeteados: 403.
trovões: 159-160.
túbera: 286.
turlutaine: 192, 548.
tuteando: 282-283.
uiste a dois sous a ficha: 343-34-t
tulhas em amêndoa: 37, 268.
urtiga: 578.
urzes: 447.
Utrecht (veludo de): 498-499.
válvula de escape: 388-389.
vapores alcoólicos: 162.
vapores de vinho: 162.
varÍoL1.: 256.
veias azuis: 326.
vebdor de gingar: 498.
velas: 422.
veleta: 434.
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[Uita; 499, 503, 558.
499.

iráS: 352-353.
I: 377-378.
00,11300.
f29.
5.
).

75.

5OO-50L
)6.
agado peh voz ck'l-): 44.
ânica: 208-209.

IS: 436.
28-429.

10 de): 419-420.
377.
uma das quais aberta como

cixe: 281-282.
narcha: 450.
s: 267.
1'1: 347.
L5a: 562.
ênicos: 347.
: 179.
3.
~-303.

I.

IHté, (le): 348-349.
W,1: 405-406.
l7a/maison: 37,503.

37-388.
llJJ.Í.lia: 501-502.
eir.U: 67.

reludadas peh poeira: 481-482.
74,356,371,507.
7doux): 423-424.
.(casebres de): 435.
:Ie): 436.
rimeiro aguaceiro: 46L
~67.

'2,394.
a alma: 323.
•4.
lenhos persas: 501-502.

abas ck'l capa de viagem: 278-

03.
itário da): 42L,

teia de estrias: 167.
tejadilho descoberto: 510.
tem a vick1 qual pertence de tooos: 208.
tenazes: 190-19L
tenúlhão: 537-538.
"terrasa$rada": 389.
terror-panico: 323.
tez olivácea: 36, 529.
tÍlia: 468.
tÍlia (o cheiro desmaiado da): 450.
tinta de escrever: 409.
tinta nova: 418-419.
tintas de letras: 409.
tipografia: 25.
tÍtulo de visconde: 573-574.
tÍtulos em ronde: 417.
toesas: 409.
topázio: 485-486.
torcer a ponta do lenço: 317.
torradas: 553-554.
torre Crémade: 447.
torre de Constance: 345-346.
torre inacaback'l de Saint Vincent: 455-456.
torreões defensivos: 447.
torres oetogonaisde SaintNazaire: 459-460.
torres semi-eirculares: 437-438.
Torre Tréseau: 437-438.
touca: 333.
touca borck1da: 362.
Toulouse: 441.
Transire benefaciendo: 340.
travesseiro de renda: 40L
tremó de acajú: 479.
tríglifos: 470-471.
tríglifos manchados pelas chuvas: 470-47L
trismo: 426-427.
"triunfalmente": 498.
trocadilhando: 273-274.
troica, em phnície de neve: 477.
tromba (multidão que sepreeipitaem): 159.
trombeteados: 403.
trovões: 159-160.
ulbera: 286.
turlutaine: 192, 548.
tuteando: 282-283.
uiste a dois sous a ficha: 343-344.
lUlhas em amêndoa: 37, 268.
urtiga: 578.
urzes: 447.
Utrecht (veludo de): 498-499..
válvuh de escape: 388-389.
vapores alcoólicos: 162.
vapores de vinho: 162.
varíoh: 256.
veias azuis: 326.
velador de gingar: 498.
velas: 422.
veleta: 434.

veludinho: 228-229.
veludoso olhar: 48.
vento noturno assopra do Norte: 444-445.
ventos do Aude que sopram do norte: 444-

445.
ventos que sopram do sul: 444-445.
vento sul, turbilhonando ligeiro, ck'l Cor-

biera: 444-446.
verbeIk'1: 501,557-558.
verdelhões: 67.
vestido de batista: 238.
vestido império: 238.
vida qual pertence de tooos: 208.
vidoerro: 322.
Vigée Lebrun: 476.
Vi/lefranche: 85.
VillefrandJe de Lauragais: 85.
vinagre aromático: 380.
vinho de cheiro: 553-554.
violino: 392,475.
víspora: 342.
vitória ck'l provínci.1 sobre Paris: 393.
vitrais do século XIV: 459-46L
volume azul: 507.
voz argentina: 46.
Watteau, (Jean Antoine): 194-195.
Weber: 532.
Wier: 373.
xale amplo de Pais/ey: 237-238.
xale de cachemira: 237-238.
xofrango: 449.
zebrar: 168.
Zéfrro: 75-76.
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